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RESUMO 

 

A presente pesquisa aborda os significados patrimoniais atribuídos a três configurações 

histórico-naturais de Barra Longa desde a constituição político-administrativa deste 

município, em 1938, até a atualidade: o Caminho de São José, o Encontro dos rios Carmo 

e Gualaxo do Norte e a sede urbana. Em termos teóricos, a pesquisa dialoga sobretudo 

com o conceito de ambiente (no entrecruzamento do meio natural e das dimensões 

histórico-culturais), provindo da História Ambiental. No tocante à metodologia, coteja os 

diferentes sentidos de patrimônio, atribuídos às três configurações histórico-naturais 

acima mencionadas, com um tríplice imaginário operante na cultura ocidental, e que 

incide de forma singularizada na localidade de Barra Longa: o religioso/cosmológico, o 

ecológico (com fortes inspirações românticas) e o modernizante. Não obstante, essa tríade 

imaginária interpenetra-se na apreciação de cada uma dessas configurações histórico-

naturais por moradores, visitantes e turistas. No concernente às fontes, foram 

produzidos/investigados dois grupos documentais principais: entrevistas com moradores 

de Barra Longa e reportagens de periódicos. Em conclusão, é postulado que esses três 

imaginários, incidindo sobre as distintas configurações histórico-naturais de Barra Longa, 

configuraram uma concepção patrimonial em que a atuação humana se mostra, em ampla 

medida, indissociável das manifestações não humanas. Contudo, tal enlace pode 

apresentar-se, paradoxalmente, tanto sob conotações de desalento patrimonial, sobretudo 

após a queda da Barragem de Fundão, como assumir aspectos de mobilização esperançosa 

pela constituição de um patrimônio mais ecossustentável e perpassado por relações 

sociais mais igualitárias. Por fim, deseja-se que a presente dissertação consiga contribuir, 

ainda que modestamente, para um reavivamento dessa esperança e de tal implicação dos 

barra-longuenses com as configurações histórico-naturais de sua cidade, propiciando uma 

transposição do luto e da dor em novas e revigorantes experiências e sentidos atribuídos 

ao patrimônio e às vivências locais.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This research approaches the heritage meanings attributed to three historical-natural 

configurations of Barra Longa since the political-administrative constitution of this 

municipality in 1938, to the present: the Way of São José, the Meeting of the Carmo and 

Gualaxo do Norte rivers and the urban headquarters. In theoretical terms, the research 

dialogues mainly with the concept of environment (at the intersection of the natural 

environment and the historical-cultural dimensions), coming from environmental history. 

With regard to the methodology, it commties the different meanings of heritage, attributed 

to the three historical-natural configurations mentioned above, with a triple imaginary 

operating in western culture, and which focuses in a singularized way in the locality of 

Barra Longa: the religious/cosmological, the ecological (with strong romantic 

inspirations) and the civilization-developmentalist. Nevertheless, this imaginary triad is 

interpenetrated in the appreciation of each of these historical-natural configurations by 

residents, visitors and tourists. Regarding the sources, two main documentary groups 

were produced/investigated: interviews with residents of Barra Longa and journal reports. 

In conclusion, it is postulated that these three imaginaries, focusing on the different 

historical-natural configurations of Barra Longa, have configured a patrimonial 

conception in which human action is shown, to a large extent, inseparable from non-

human manifestations. However, this link can present itself, paradoxically, both under 

connotations of patrimonial dismay, especially after the fall of the Fundão dam, as well 

as assuming aspects of mobilization hopeful for the constitution of a more eco-sustainable 

patrimony and permeated by more egalitarian social relations. Finally, it is desired that 

this dissertation can contribute, albeit modestly, to a revival of this hope and such 

implication of the Barra-Longuenses with the historical-natural configurations of their 

city, providing a transposition of mourning and pain in new and invigorating experiences 

and senses attributed to the heritage and local experiences. 
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INTRODUÇÃO 

 

Barra Longa e seu estatuto patrimonial como tema de pesquisa 

Barra Longa encontra-se situada na Zona da Mata do estado de Minas Gerais,1 

possuindo como municípios vizinhos Dom Silvério, Alvinópolis, Mariana, Acaiaca, 

Ponte Nova e Rio Doce. Em termos administrativos, comporta uma sede urbana e grande 

parcela de área rural, onde encontram-se situados o Distrito de Felipe dos Santos e 

inúmeros povoados: Água Fria, Barreto, Barro Branco, Bico de Pato, Bom Sucesso, 

Bonfim, Bonito, Caqui Grande, Caqui Pequeno, Castro, Covanca, Cunha, Dobla, 

Engenho Fernandes, Engenho Silveira, Fragoso, Gesteira, Matipó, Pimenta, Paiol do 

Cunha, Pouso Alto, Rocinha, São Gonçalo e Taboões. Em termos geográficos, o 

município possui as seguintes características: 

A sede municipal, com altitude de 334 m, tem como coordenadas 

geográficas o paralelo 20°16’53’’ Latitude Sul e meridiano de 43° 03’ 

27’’ Longitude Oeste. O relevo predominante da região é o de Mares 

de Morros, característico da Zona da Mata de MG. Porém a 

predominância é de declividades médias e baixas, não ultrapassando 

50%. Nas várzeas existe grande número de córregos e ribeirões 

cortando os vales e que desembocam nos rios Carmo e Gualaxo. O 

ponto mais alto do município está localizado no Morro do Macau, com 

862m, e o ponto mais baixo fica nas margens do rio Carmo. 

Resumidamente, seu relevo pode ser classificado como 5% plano, 20% 

ondulado e 75% montanhoso, o que torna suas terras férteis facilmente 

sujeitas à erosão. A vegetação predominante na região fazia parte da 

Mata Atlântica, hoje quase inexistente. Parte dessa área foi desmatada 

para a criação de gado de leite e para seu sustento. A arborização urbana 

é quase incipiente, salvo naquelas ruas mais largas onde é possível 

manter espécies arbóreas (SEBRAE, 2005, p. 43). 

 

Dessa maneira, trata-se de 

[...] um município fechado por duas cadeias de serras e espigões, 

derivados da Serra de Boa Vista de Mariana, estendendo-se uma para 

leste e sudeste e outra, para ‘o sul e este-nordeste’. Ambas as cadeias 

morrem, uma em frente à outra, nas margens do Carmo, na sua 

confluência com o Rio Piranga (ANUNCIAÇÃO, 2007, p. 73).  

 

Na imagem reproduzida a seguir, obtida por satélite, na qual o núcleo urbano do 

município está em evidência, pode-se constatar as transformações acarretadas pela 

presença antrópica na região. Assim, apenas a título de exemplificação, percebe-se, de 

                                                           
1 Em 2016, a unidade territorial de Barra Longa estava demarcada em 383.628 km², tendo seu sistema de 

drenagem integrante da bacia do Rio Doce. Distancia-se quase 180 quilômetros de Belo Horizonte, capital 

do estado mineiro, por estrada asfaltada, mas bastante sinuosa e com forte tráfego, sobretudo de caminhões, 

devido à atividade mineradora na região.  
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forma conjunta aos elementos inerentes ao processo urbanístico, como abertura de ruas e 

sua ocupação por residências e construções comerciais, administrativas, religiosas etc., a 

redução de áreas verdes e a permanência do curso hídrico ladeando as principais áreas 

dessa sede urbana.  

 

 
 

Fig. 1 –Vista aérea do centro urbano de Barra Longa.2 

 

Em relação à atual configuração econômica do município, as atividades que mais 

se destacam são a agricultura (com o cultivo da cana-de-açúcar, café, milho, feijão, 

laranja, banana, entre outros produtos), a pecuária leiteira e a criação de aves, suínos e 

equinos. No que tange à esfera industrial, há produção de aguardente, rapadura e outros 

produtos, como laticínios. Deve-se ressaltar ainda a importância do setor de serviços, 

constituindo-se como o maior gerador de rendas no município, além de outras atividades 

públicas e privadas.  

A cidade ganhou difusão nacional e internacional em 2015 com a queda da 

Barragem de Fundão, no município vizinho de Mariana, que contaminou o curso de água 

dos rios Gualaxo do Norte e Carmo, que banham Barra Longa, com a lama seguindo pelo 

Rio Doce até chegar ao Atlântico.  

O dia 5 de novembro de 2015 ficará marcado como uma das maiores 

tragédias socioambientais do país. […] mais de 70 milhões de metros 

cúbicos de lama de rejeitos da mineração de ferro vazaram após o 

rompimento da Barragem de Fundão pertencente à Samarco, uma joint-

venture da brasileira Vale e da anglo-australiana BHP Billiton. No 

caminho da lama mortal, 17 corpos foram encontrados, pelo menos 2 

permanecem desaparecidos, com mais de 1.200 pessoas desabrigadas. 

[…] Foram atingidos 35 municípios em Minas Gerais e quatro no 

Espírito Santo, com cerca de 1,2 milhão de pessoas afetadas pela falta 

d’água que temem a contaminação da água […]. 11 toneladas de peixes 

                                                           
2 Imagem disponível em: https://www.google.com.br/maps/place/Barra+Longa,+MG,+35447-000/@-

20.2826336,-

43.0585241,5371m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0xa48d12e3a8e819:0x4eb3ca4b319d194d!8m2!3d-

20.2826348!4d-43.0410145?hl=pt-BR. Acesso em: 12 abr. 2021. 
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mortos foram recolhidas e talvez cinco espécies tenham sido extintas, 

com décadas sendo estimadas para a recuperação da área. Além das 

populações urbanas, dentre os mais atingidos encontram-se pescadores, 

ribeirinhos, o povo indígena Krenak, agricultores e assentados da 

reforma agrária (PORTO, 2016, p. 1) 

 

Barra Longa, que possuía, naquela ocasião, uma população aproximada de 5.710 

habitantes (IBGE, 2016), “foi o segundo [município] alcançado pela enxurrada de lama 

tóxica, em grande magnitude, houve invasão de ruas e casas, plantações e criações” 

(VORMITTAG; OLIVEIRA; GLERIANO 2018, p. 2). A queda da Barragem tanto 

atingiu os bens materiais, como também um específico modo de vida, com suas práticas, 

saberes, sensibilidades, que consistem, para a população que ali vivia, em seu patrimônio 

imaterial. 

[...] o rompimento da Barragem de Fundão, administrada pela 

Mineradora Samarco, [...] destruiu parcialmente o que havia nas 

margens do rio Carmo. […] as memórias de Barra Longa [são] 

guardadas por pessoas que, em sua sabedoria de vida, trazem consigo 

as mais valiosas informações que não foram divulgadas e/ou registradas 

publicamente. Esta [pesquisa] é uma forma frágil de resguardar o 

patrimônio cultural do local, que encontra-se com seus valores culturais 

latentes. Apesar das mudanças visíveis, a cidade mantém as 

peculiaridades do interior, com antigos valores ainda pertinentes à vida 

de seus habitantes (CARNEIRO; STEPHAN; REIS, 2017, p. 3). 

 

A destruição provocada pela queda da Barragem atingiu diretamente áreas 

historicamente tricentenárias de Barra Longa, pois a ocupação territorial do município 

pode ser remetida aos primeiros anos do século XVIII, quando a região começou a ser 

explorada por expedições de sertanistas em busca de metais preciosos. Foi nesse contexto 

que o coronel Matias Barbosa da Silva3 recebeu uma sesmaria e nela construiu sua 

propriedade, a Fazenda Barra do Gualaxo do Norte ou Fazenda da Barra do Matias 

Barbosa (REZENDE, 2008, p. 44)4. Segundo Martinho de Mendonça de Pina, em um 

escrito de 1736, quando este era governador interino da Capitania de Minas, Matias 

                                                           
3 “O Mestre de Campo Matias Barbosa da Silva nasceu em Anais, filho de Francisco Gomes da Silva e 

Isabel Barbosa de Caldas. Faleceu em Antônio Dias a 25 de julho de 1742. Antes de se transferir para as 

Minas residiu em Santos (São Paulo). Subiu para Vila Rica na companhia do governador Artur de Sá, em 

1711. Mestre de Campo, Coronel de Cavalaria. Fez-se senhor da zona do Carmo (e em outros pontos da 

Capitania) de vastos domínios que posteriormente se desdobraram nas fazendas do Crasto, Silveiras, 

Baixada, Ona, Jurumirim, Santa Ana do Deserto e Corvinas. A sede principal de todo o vasto território do 

abastado Coronel foi a Fazenda da Barra de Matias Barbosa, que John Mawe visitou, em 1809, quando já 

pertencia ao Conde de Linhares, bisneto de Matias” (TRINDADE, 1955, p. 15) 
4 Em outra narrativa, é mencionado que: “O coronel Matias Barbosa da Silva que se ilustrara no Sul, 

defendendo contra os espanhóis a Colônia do Sacramento e que para Minas subindo com Artur de Sá aí se 

tornara riquíssimo, senhor de muitos escravos e poderoso em armas, desceu por seu turno à procura, no seio 

ubertoso das terras do Carmo, da sustentação de sua casa já então naturalmente grande” (BIBLIOTECA 

IBGE, s/ d.). 
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Barbosa, “interessado nos contratos reais, abrindo caminhos e povoando sítios e 

mandando fazer alguns descobrimentos, contribuiu muito para o aumento das rendas 

reais” (apud BARBOSA, 1971, p. 44).  

Naquela conjuntura, é possível delimitar um recorte cronológico entre 1701 e 

1704 para fundação do arraial da Barra de Matias Barbosa. O povoado que 

gradativamente formou-se naquela circunscrição geográfica dedicou-se, inicialmente, à 

exploração do ouro de aluvião e à agricultura. Como havia enorme riqueza aurífera nos 

ribeirões do Carmo e do Gualaxo do Norte e também terras que propiciavam boa prática 

agrícola, a área atraiu muitas pessoas e, assim, conseguiu certo incremento econômico.  

O arraial e, posteriormente, paróquia de Barra Longa tornou-se parte integrante 

do termo5 da cidade de Mariana, por sua vez instituída em 1745 com a criação do bispado 

de mesmo nome na espacialidade socio-administrativa da antiga Vila de Nossa Senhora 

do Ribeirão do Carmo (BARBOSA, 1971, p. 382). No entanto, em 1857, já no período 

imperial, a referida localidade passou a estar incorporada ao município de Ponte Nova, 

fato que durou até 1870, quando foi novamente remanejada para a administração da 

cidade primaz de Minas Gerais.  

O século XIX, no entanto, não foi marcado apenas pelas transformações na esfera 

administrativa de Barra Longa; nota-se também um processo de diversificação da 

configuração econômica da região, sobretudo após o enfraquecimento da extração do 

ouro. A manufatura de derivados da cana, por exemplo, tornou-se recorrente naquele 

território, estando intimamente ligada a outras atividades produtivas. Depreende-se que 

essa produção de gêneros diversos articulou-se ao processo de formação de muitas 

fazendas no entorno daquele espaço geográfico, viabilizado, principalmente, pelas terras 

férteis ali encontradas.  

No adentrar do século XX, novas mudanças foram promovidas: em 1923, Barra 

Longa voltou a pertencer a Ponte Nova, assim permanecendo até dezembro de 1938, 

quando foi alçada à condição político-administrativa de município6. 

                                                           
5 “Nas colônias [portuguesas], a denominação termo de vila foi utilizada em detrimento da de município. 

No caso do Brasil no período imperial, ambas as denominações foram utilizadas indistintamente” 

(CHAVES, 2013, p. 818). 
6 Por meio do Decreto Lei n. 148, de 17 de dezembro de 1938 (BARBOSA, 1971, p. 382). 
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Fig. 2 – Programação da instalação do município. Jornal Minas Gerais. Barra Longa, 28 dez. 19387.  

 

 

Não obstante, desde período pouco anterior a 1938, vinham sendo realizados 

esforços político-culturais com vistas ao estabelecimento de uma dimensão identitária 

própria a Barra Longa, com destaque ao livro do cônego-historiador Raimundo Trindade, 

cuja primeira edição é datada de 1917. O autor, na nota explicativa sobre a segunda 

edição, recorda o contexto histórico em que a escreveu: “Em 1917, estando eu a exercer 

o ministério paroquial em Barra Longa, promovi ali luzidas festas a fim de comemorar 

condignamente, a 16 de fevereiro do ano seguinte, o bicentenário da elevação daquela 

localidade à categoria de paróquia8” (TRINDADE, 1962, p. 7). No intuito de proceder 

com tais celebrações, Trindade discorre, na obra, sobre as principais características 

                                                           
7 Disponível em: ANDRADE, 2018, p. 103.  
8 Importante salientar acerca da data apresentada que, posteriormente, o referido cônego descobriu que a 

freguesia de Barra Longa não foi criada em 16 de fevereiro de 1718, mas sim em 21 de outubro de 1741 cf: 

TRINDADE, 1962, p. 8.  
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ambientais, geográficas, sociais, culturais e econômicas do município, assim como dos 

sujeitos de relevância social que ali residiram ou residiam.  

Como salienta o historiador Luiz Claudio Alves dos Santos, “Nessa perspectiva 

histórica, permeada por um forte posicionamento religioso e político, Raimundo Trindade 

inseria seu discurso no cerne do debate nacional sobre a construção da identidade 

brasileira” (SANTOS, 2019, p. 100), elencando como critérios referenciais “determinadas 

categorias de palavras: patrimônio, arte, história, catolicismo, Igreja Católica, 

preservação, conservação, civilização, ciência, saber e religião” (SANTOS, 2019, p. 103). 

Cabe ainda observar que 

Na visão da intelectualidade modernista mineira, o patrimônio histórico 

e artístico da nação é representado pelo barroco e sua estreita relação 

com a religião católica. Com a política preservacionista do SPHAN, a 

partir de 1937, o conceito de patrimônio se configura, sobretudo, pela 

arte sacra e os conjuntos arquitetônicos herdados do período colonial. 

Raimundo Trindade, que posteriormente viria a ser funcionário do 

SPHAN, claramente aproxima seu discurso histórico [inclusive sobre 

Barra Longa] do contexto político da época (SANTOS, 2019, p. 103). 

 

Efetivamente, desde a década de 1920, houve mobilizações para identificação, 

valorização e preservação patrimoniais, sendo um dos maiores marcos a criação do 

SPHAN em 1937. Neste mesmo ano, o Decreto-lei 25 definiu o escopo do patrimônio 

histórico e artístico nacional como o conjunto dos bens móveis e imóveis de valor 

histórico, arqueológico e etnográfico, bibliográfico ou artístico. Em paralelo, essa 

legislação equiparou a esse conjunto os monumentos naturais, sítios e paisagens, bem 

como estabeleceu as normas de tombamento e previu ações de conservação e proteção 

(VOLPE, 2016). Nas décadas subsequentes, o conceito de patrimônio veio a conhecer 

mudanças relevantes, norteadas por uma concepção antropológica de cultura. Assim, em 

âmbito nacional, a Constituição de 1988 substituiu a expressão patrimônio histórico e 

artístico por patrimônio cultural, nela agregando os bens de perfil natural, material e 

intangível;9pouco depois, o Decreto n. 3.551/2000 estabeleceu que “Manifestações 

musicais, artísticas e religiosas populares […] finalmente poderiam receber o 

reconhecimento de Patrimônios Culturais da Nação, pelo Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), e, inclusive, o título de obra-prima da 

humanidade, pela Unesco” (ABREU, 2007). 

                                                           
9 Com isso, considerou como patrimônio cultural as formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver; 

as criações científicas, artísticas e tecnológicas; as obras, objetos, documentos, edificações e demais 

espaços destinados às manifestações artístico-culturais; os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, 

paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico (VOLPE, 2016).  



20 
 

Foi nessa conjuntura, já na virada do século XXI, que a administração municipal 

de Barra Longa produziu o Inventário de Patrimônio de Barra Longa, concluído em 

201710, o qual elencou capelas e fazendas11 como bens relevantes dos povoados 

estabelecidos junto ao Gualaxo do Norte12 (PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA 

LONGA, 2017). Importa acrescentar que 

A Lei Municipal de Proteção ao Patrimônio Histórico e Cultural do 

Município de Barra Longa foi criada em 10 de maio do ano de 2000. O 

município de Barra Longa participa do ICMS Cultural, Imposto Sobre 

Circulação de Mercadorias e Serviços, desde o ano de 2003, ano que 

apresentou o Plano de Inventário (ANDRADE, 2018, p. 107). 

 

Ainda assim, a concepção orientadora de patrimônio no Inventário de Barra Longa 

ateve-se, em grande medida, à concepção antecedente, que privilegiava edificações “de 

pedra e cal”, as quais, pelos recursos exigidos, geralmente estavam vinculados ao 

exercício de poderes econômico, político e religioso. Dessa maneira, não por acaso, o 

Inventário elenca fazendas e capelas, de grande relevância no período colonial e mesmo 

imperial, a exemplo da edificada pelo coronel Matias Barbosa na sua propriedade: “A 

fazenda localizava-se entre os rios do Carmo e Gualaxo do Norte e no vasto território 

havia um casarão e uma capela consagrada à Nossa Senhora do Rosário.  Essa capela foi 

destruída em meados do século XIX, servindo de Matriz da paróquia até em torno de 1750 

[...]” (ANDRADE, 2018). Justamente pelo privilégio conferido à dimensão arquitetônica 

de patrimônio, há uma escassez de informações sobre as referências histórico-culturais e 

mesmo ambientais no Inventário de Barra Longa.  

Ademais, mesmo antes de ser atingida pelo rompimento da Barragem de Fundão, 

poucos trabalhos acadêmicos tematizaram aquela localidade e, em seguida, a maioria das 

pesquisas desenvolvidas enfocou as consequências socioambientais provocadas por 

aquela ruptura. Essa exiguidade de estudos é verificada também no campo 

historiográfico, tendo-se constatado a inexistência de dissertações e teses da área de 

                                                           
10 Portanto, os bens tombados são, apenas, de caráter municipal, ou seja, não são tombamentos realizados 

pelo SPHAN/IPHAN.  
11 Foram incluídas nesse Inventário a Capela Nossa Senhora da Conceição, a Fazenda Nossa Senhora da 

Conceição, a Fazenda da Gesteira, a Fazenda Esperança, a Fazenda Monte Alegre, a Fazenda do Ocidente, 

a Fazenda Almecega, a Fazenda do Congo e a Fazenda Boa Vista da Outra Banda (da qual iniciado processo 

de tombamento municipal em 2016, conforme processo enviado ao IEPHA/MG), todas no povoado de 

Gesteira; no povoado de Barreto, é mencionada a Fazenda Vista Alegre. 
12 Segundo o próprio documento, “Inventário é uma forma de proteção que permite resguardar o registro 

das características particulares dos bens culturais, contribuindo assim para a preservação de sua história. A 

partir do inventário, são identificados aqueles bens de maior interesse de preservação como patrimônio 

local e estes podem ser indicados para tombamento ou registro, caso seja o desejo da comunidade 

representada” (PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA, 2017). 
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História sobre Barra Longa13. Encontra-se disponível, em algumas poucas bibliotecas, 

apenas a monografia do cônego-historiador Raimundo Trindade, de 1918. As demais 

pesquisas que porventura mencionam Barra Longa não elencam essa espacialidade 

histórico-ambiental como questão privilegiada de análise14.  

Portanto, depreende-se que há um duplo movimento silenciador das memórias e 

histórias de Barra Longa, visto que pouco se sabia antes de novembro de 2015 e, após 

essa data, tal esquecimento foi ressignificado, mas não superado. Considera-se que essa 

situação reforce a validade de um trabalho de cunho historiográfico versando 

especificamente sobre a referida cidade. Simultaneamente, postula-se a importância da 

inserção de novos elementos histórico-sociais (sobretudo daqueles associados às 

memórias e às expressões da cultura intangível) e do meio natural, a serem também 

relacionados entre si e com a abordagem patrimonial, como esta dissertação visa 

proceder. 

Nessa mesma perspectiva, o título Do luto à luta: sentidos do patrimônio 

histórico-natural de Barra Longa (1938-2021)15 visa contemplar tais significados 

patrimoniais atrelados ao município, sobretudo em sua dimensão histórico-ambiental, na 

inter-relação com o processo de transposição do luto causado pelo crime socioambiental 

da mineradora SAMARCO às distintas ramificações de lutas individuais e coletivas 

promovidas pelos moradores, inclusive através do acionamento de elementos do 

patrimônio local. 

 

Problematizando a dimensão histórico-patrimonial a partir da noção de ambiente 

Para proceder à reflexão acima mencionada, esta pesquisa selecionou três 

espacialidades de Barra Longa que procedem emblematicamente a esta imbricação do 

histórico-cultural e do natural – e que, justamente por isso, são aqui designadas como 

“ambientes”.  Simultaneamente, elas também foram reconhecidas pelo poder público 

como dotadas de expressões patrimoniais do município. Embora tais “ambientes” 

possam, ao menos em vários aspectos, ser remetidos à gênese de Barra Longa no século 

                                                           
13 Não foram localizados trabalhos historiográficos com enfoque principal na referida cidade nem nas 

bibliotecas consultadas, nem disponibilizados em meio digital. Há alguns estudos que apenas mencionam 

o território que constitui, atualmente, Barra Longa, mas eles somente enfatizam, muito resumidamente, 

elementos como a atividade mineradora na região ou ainda as produções agrícolas, ou seja, não possuem 

como objetivo principal a análise específica sobre o município, a exemplo da pesquisa de Irene Nogueira 

de Rezende (2008). 
14 A não ser quando investigam as decorrências da ruptura da Barragem de Fundão, como anteriormente 

mencionado. 
15 Agradecemos profundamente aos professores integrantes da banca de defesa pela sugestão do título.  
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XVIII, este estudo irá abordá-los a partir da constituição do município em 1938 até o 

tempo presente.16 

O termo ambiente portava, no século XIX, “um significado de entidade biológica 

capaz de modificar os seres” (RIBEIRO; CAVASSAN, 2012, p. 248), encontrando-se 

assim inserido no campo das Ciências Naturais. Em desdobramento, “Canguilhem atribui 

a Augusto Comte e ao crítico, historiador francês e também positivista Hippolyte Adolphe 

Taine, a apropriação da terminologia ambiente pelas Ciências Humanas” (RIBEIRO; 

CAVASSAN, 2012, p. 254).17 A partir daí,  

 

[...] a noção de ambiente passa a ser dotada de um caráter biológico-

sociológico e é ampliada, referindo-se então ao conjunto total de 

circunstâncias exteriores de qualquer tipo, do qual a existência de um 

dado organismo depende. E foi nesse amplo sentido que se passou a 

utilizar a mesma expressão em outras áreas como na literatura, nas artes 

e na história [...] (RIBEIRO; CAVASSAN, 2012, p. 255-256). 18 

 

 Dessa maneira, através da noção de ambiente, é possível entrecruzar natureza e 

cultura, aí também incluída a percepção histórica: 

A literatura teórica em História Ambiental vem chamando atenção para 

a necessidade de, ao enfatizar a relevância do mundo biofísico, não cair 

na falácia de considerar que este se apresenta de forma direta, positiva 

e imediata à percepção humana. O ser humano age sempre a partir de 

sentidos e compreensões, estando imerso na linguagem, nos 

mecanismos de cognição e na presença de visões culturais 

historicamente construídas [...]. O fio da navalha teórico, no caso das 

ciências sociais, está no reconhecimento dessa pluralidade de 

dimensões naturais e culturais que, alguma forma, se resolvem e 

encontram seu sentido na prática coletiva dos seres humanos (PÁDUA, 

2010, p. 93-94).  

 

Logo, por esta concepção, o ambiente é percebido de forma dinâmica, 

interacional; já o ser humano é considerado um de seus integrantes, agente participativo 

e transformador (e por vezes destruidor) (SANTOS; IMBERNON, 2014, p. 153).19 

                                                           
16 Essas três configurações socioambientais se distribuem pelos três capítulos da dissertação. Como a 

pesquisa prioriza a temporalidade dos séculos XX e XXI, ela não irá analisar o processo histórico de 

ocupação e transformações de Barra Longa desde sua colonização; menções pontuais às épocas colonial e 

imperial podem ser promovidos no intuito de melhor elucidar os significados atribuídos às configurações 

socioambientais deste município desde a década de 1930. 
17 Os autores reportam-se à obra de CANGUILHEM, Georges. Living and its milieu. Grey Room, v. 3, p. 

6-31, 2001. 
18 Os autores reportam-se à obra: SPITZER, Leo. Milieu and ambiance: an essay in historical semantics. 

Philosophy and Phenomenological Research, v. 3, n. 2, p. 169-218, 1942. 
19 Consideramos ser possível aproximar a concepção de ambiente aqui defendida com a noção de paisagem 

cultural, na forma como é concebida no artigo de Leonardo Civalle e Walkíria Martins (2021), pela qual 

abarca distintos modos de vida e distintas formas de ocupação do espaço. Segundo os autores, a noção de 

paisagem cultural explicita a relação do humano e seu entorno, os ideais de pertencimento e territorialidade, 
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 O primeiro dos ambientes de Barra Longa delineado por esta dissertação refere-

se aos caminhos e estradas que conduzem à sede urbana do município, em especial a Rota 

Histórica e Turística, também conhecida como “Caminho de São José”. Trata-se de uma 

via tricentenária, que se estende por cerca de 45 quilômetros, seguindo o percurso do leito 

dos rios do Carmo e Doce. Ela liga o município de Barra Longa à cidade de Rio Doce, 

tendo como destino final o distrito de Santana do Deserto. Neste trajeto, utilizado por 

muito tempo pelos predecessores habitantes da região, é possível encontrar paisagens 

naturais, antigas fazendas, grutas e cascatas (PORTAL MINAS GERAIS).  

 O segundo ambiente consiste no encontro dos rios do Carmo e Gualaxo do Norte. 

Logo, o objeto de estudo principal será o conjunto paisagístico de confluência dos 

referidos cursos de água, considerado bem cultural do município desde 2007.20 

Importante destacar que esta ocorrência determinou o processo de escolha da 

nomenclatura da cidade, uma vez que as águas do rio Gualaxo eram mais limpas e claras 

e as águas do Carmo eram mais barrentas, sobretudo em virtude das atividades de extração 

de minério e garimpo. Como na área em que ocorria a junção dos dois rios se formava 

uma extensa barra, tal espacialidade tornou-se um marco identitário, incidindo na escolha 

do nome Barra Longa para a localidade (PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA 

LONGA, 2016).  

 Por fim, o terceiro ambiente abarca o núcleo urbano de Barra Longa, com as 

respectivas alterações promovidas no século XX em termos ambientais e sociais. De 

modo especial, a pesquisa irá enfocar a Avenida Francisco Martins Carneiro e a Praça 

Manoel Lino Mol. Pode-se afirmar que há uma estreita ligação da comunidade local com 

a referida Avenida, também intitulada Beira-Rio por estar próxima ao Rio do Carmo. 

Assim sendo, ela é frequentada para a prática de exercícios físicos, como caminhadas e 

corridas, para encontros e outras formas de lazer etc. No caso da Praça, percebe-se que 

incorpora a mesma função social da Avenida, recebendo inúmeros frequentadores 

cotidianamente. Também nela costumeiramente são realizadas as festas de carnaval, 

muito famosas na região, assim como outros eventos, como o projeto Banda na Praça, 

valorizando as corporações musicais do município (ANDRADE, 2018, p. 125). Outra 

referência importante, localizada bem próximo à Avenida e à Praça e com elas 

                                                           
a constituição da identidade. Contudo, os autores também destacam a importância dos estudos sobre a 

paisagem cultural, bem como sobre os processos de patrimonialização a eles vinculados, não se aterem às 

transformações espaciais empreendidas por grupos socialmente hegemônicos, relegando às atuações de 

grupos subalternizados um papel marginal.  
20 Conforme Decreto n. 158/2007. 
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constituindo um conjunto urbanístico, é a igreja matriz da cidade, dinamizadora e 

legitimadora de várias atividades de cunho religioso, algumas das quais, como procissões 

e idas a cruzeiros se entrecruzam às dinâmicas socioambientais dos rios e caminhos. 

 A hipótese central deste estudo é a de que a atribuição de uma dimensão 

patrimonial a esses três ambientes de Barra Longa fundamenta-se em distintos 

imaginários histórico-sociais:21 um de cunho religioso- católico, um de perfil ecológico e 

outro de faceta modernizante.22 Não obstante, não raro dois desses imaginários - ou até 

os três – interpenetram-se, ainda que de forma ambígua, na apreciação de cada ambiente 

por moradores e turistas, incidindo-se mutuamente. Não menos importante, é primordial 

explicitar que cada um desses imaginários, ao mesmo tempo que elucida determinadas 

perspectivas, acoberta outras. Logo, foi uma escolha metodológica selecionar tais 

imaginários incidentes na sociedade mineira e, por consequência, pungentes também em 

Barra Longa.  

Do imaginário religioso católico, hegemônico no século XVIII, mas que perdurou 

significativo nos períodos históricos subsequentes em Barra Longa, advém um 

entendimento do ambiente como perpassado por potências sobre-humanas, tornando 

sacralizado. A providência divina estaria atuando no mundo criado – fosse natural ou 

constituído pela cultura humana. 

Evidentemente a natureza e seus fenômenos eram elementos 

importantíssimos do mundo da vida do Brasil da época [colonial]: os 

rios, o mar, as tempestades, as chuvas, as estrelas, o sol, os animais e o 

próprio corpo humano – realidades estas experimentadas pelas pessoas 

e capazes de evocar nelas pensamentos, sentimentos, disposições e 

condutas pertinentes. Tratava-se também de imagens amplamente 

utilizadas no contexto da tradição do catolicismo ocidental no seu 

conjunto. [...] Desse modo, o próprio universo assume valor 

sacramental, ‘a natureza mesma é um meio seguro de iniciação à fé’, 

                                                           
21 Segundo Bronislaw Backso, por imaginário pode-se compreender “um aspecto da vida social, da 

actividade global dos agentes sociais [...] através dos seus imaginários sociais, uma colectividade designa 

a sua identidade; elabora uma certa representação de si; estabelece a distribuição dos papéis e das posições 

sociais; exprime e impõe crenças comuns; constrói uma espécie de código de ‘bom comportamento’, 

designadamente através da instalação de modelos formadores [...] Assim é produzida, em especial, uma 

representação global e totalizante da sociedade como uma ‘ordem’ em que cada elemento encontra o seu 

“lugar”, a sua identidade e a sua razão de ser. Porém, designar a identidade colectiva corresponde, do 

mesmo passo, a delimitar o seu ‘território’ e as suas relações com o meio ambiente e, designadamente, 

com os ‘outros’ [...] O imaginário social é, deste modo, uma das forças reguladoras da vida colectiva. As 

referências simbólicas não se limitam a indicar os indivíduos que pertencem a mesma sociedade, mas 

definem também de forma mais ou menos precisa os meios inteligíveis das suas relações com ela, com as 

divisões internas e as instituições sociais, etc. O imaginário social é, pois, uma peça efetiva e eficaz do 

dispositivo de controlo da vida colectiva e, em especial, do exercício da autoridade e do poder. Ao mesmo 

tempo, ele torna-se o lugar e o objecto dos conflitos sociais” (BACKZO, 1985, p. 309-310. Negrito nosso). 
22 Ainda que outras produções imaginárias possam também incidir sobre os ambientes de Barra Longa, a 

pesquisa por nós promovida identificou as três acima indicadas como aquelas de maior importância social 

e histórica nessa localidade. 
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proposição esta típica da filosofia escolástica (MASSIMI, 2007, p. 332; 

336).23 

 

Deve-se complementar, nesse mesmo sentido, que o catolicismo foi a religião 

oficial vigente na Colônia e no Império, associada ao regime de Padroado24, o que 

influenciou fortemente o imaginário das populações locais, que estavam inseridas no 

Bispado de Mariana. Assim, inclusive quando o Padroado foi extinto, no regime 

republicano, logo seguido pela elevação, em 1906, do Bispado à condição de 

Arquidiocese, as bases culturais do catolicismo já estavam assentadas. 

Dessa forma, o imaginário católico em Barra Longa, no período estudado pela 

dissertação, configurou-se preponderantemente, ao menos até a década de 1980, durante 

os bispados de dom Helvécio Gomes de Oliveira (1922 – 1960) e dom Oscar de 

Oliveira (1960 – 1988), pela ótica de uma religiosidade ultramontana, de valorização da 

ortodoxia dogmática e litúrgica, do respeito à autoridade eclesiástica, com sua hierarquia 

específica, mas de forma combinada à valorização seletiva de expressões da religiosidade 

local (devoções, procissões, demanda por bênçãos, etc.), que foram então reordenadas a 

partir da figura sacerdotal e da prática sacramental25. 

No entanto, no final década de 1980, com a atuação de dom Luciano Mendes de 

Almeida, que governou a Arquidiocese entre 1988 e 2006, houve uma guinada por parte 

da instituição católica para uma atuação que destacava as pastorais sociais26, inclusive 

com forte atuação do Movimento dos Atingidos por Barragens na região. Com a morte 

de dom Luciano em 2006, em paralelo às opções da Santa Sé pela valorização de uma 

espiritualidade não necessariamente encarnada nas mobilizações sociais, houve uma 

parcial alteração das ênfases religiosas católicas em Barra Longa, mas sem que as 

anteriores escolhas pastorais, promovidas na gestão de dom Luciano, fossem desfeitas. 

Portanto, tendo em vista as muitas décadas de catolicismo ultramontano na região, 

                                                           
23 Tal proposição teológica, por ter conteúdo doutrinário, perdurou além da Segunda Escolástica, sendo 

encampada, por exemplo, pelos documentos do Concílio Vaticano II (1962-1965): “O sagrado Concílio 

professa que Deus, princípio e fim de todas as coisas, se pode conhecer com certeza pela luz natural da 

razão a partir das criaturas (cfr. Rom. 1,20)”. (DEI VERBUM, I,6) 
24 Segundo Hoornaert: Trata-se de uma “expressão prática do colonialismo em termos de instituições 

religiosa”. Acerca do tema, ver: LIMA, Lana Lage da Gama. O padroado e a sustentação do clero no Brasil 

colonial. Saeculum - REVISTA DE HISTÓRIA [30] João Pessoa, jan./jun. 2014. 
25 A respeito disso, ver: OLIVEIRA, Luciano Conrado; MARTINS, Karla Denise. O ultramontanismo  em 

Minas Gerais e em outras regiões do Brasil. Revista de C. Humanas, Viçosa, v. 11, n. 2, p. 259-269, jul./dez. 

2011.  
26 Cf: BUARQUE, Virgínia Albuquerque de Castro. O episcopado de dom Luciano Mendes de Almeida 

(1976-2006): interfaces entre uma formação tomista e a teologia da libertação. Revista NUPEM, Campo 

Mourão, v. 9, n. 16, p. 87 - 104, jan./abr. 2017. 
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algumas das premissas de um catolicismo socialmente engajado perduram fortemente no 

imaginário religioso de Barra Longa.  

Do imaginário ecológico, por vezes mediado por inspirações românticas 

oitocentistas, resulta uma apreensão estetizada da natureza, sobretudo através da 

concepção de paisagem. Por esta perspectiva, o meio natural, na “sua expressão concreta 

sob a forma do planeta Terra e da variedade de ecossistemas e formas de vida nele 

existentes” (PÁDUA, 2005, p. 61), apresenta-se como condição para sustentação e certa 

reintegração da existência social, devendo por isso ser preservado (ainda que não 

necessariamente perdurando de forma intocada). 

A partir da revolução ambientalista ou ecologia política, na década de 

60, um novo momento do ambientalismo se dirige para o 

estabelecimento de uma sociedade que reflita seus processos produti-

vos, emergindo uma perspectiva multidimensional do ambiente, que 

envolvesse economia, ecologia e política ao mesmo tempo, de forma a 

minimizar os impactos e a destruição ambiental e maximizar a 

igualdade social, a saúde e o bem-estar (SANTOS; IMBERNON, 2014, 

p. 153). 27 

Ainda no tocante ao imaginário ecológico, é fundamental relembrar que para além 

da existência das matrizes românticas, enfatizadas no trabalho, é possível reconhecer, na 

atualidade, uma vasta pluralidade de concepções referentes ao movimento ecológico. 

Desta gama, a dissertação optou por privilegiar a concepção de imaginário ecológico de 

forma imbricada à noção de paisagem cultural28. Segundo Meneses: 

A paisagem é um bem indispensável para um equilíbrio da vida. Ela 

responde aos imperativos de territorialidade e da pertença, isto é, às 

necessidades de inserirmos nossa trajetória biográfica não apenas num 

eixo temporal, mas também espacial. Essa necessidade é cultural. A 

paisagem é indispensável para a vida consciente, para a qualificação de 

nossa interação existencial com o mundo objetivo (MENESES, 1999, 

p. 59). 

Em igual perspectiva, tal noção pode ser entendida ainda como “[...] um recorte 

espacial e temporal feito no espaço, ao qual podem ser atribuídos valores, para que, em 

                                                           
27 De forma geral, [...] a visão ecologista critica a mentalidade aquisitiva e o consumismo vulgar, 

defendendo o estabelecimento de padrões conscientemente limitados de consumo material, no nível 

individual e social, e valorizando os espaços da subjetividade, da arte e da convivência interpessoal como 

eixos da realização humana (PÁDUA, 2005, p. 62).   
28 Agradecemos imensamente ao professor Leonardo Civale por este apontamento realizado durante a banca 

de defesa da presente dissertação.  
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última instância, ela seja reconhecida como um patrimônio cultural”29 (CIVALE; 

MARTINS, 2021, p. 95). No que diz respeito a esta inter-relação, acrescentam os autores: 

[...] a transformação do ambiente natural pela ação das sociedades, 

aliada à incontornável historicidade da ocupação humana dos lugares, 

viria a permitir o inventário das diversas experiências históricas, bem 

como, a utilização do conceito de paisagem cultural como patrimônio, 

em suas distintas tipologias (CIVALE; MARTINS, 2021, p. 91). 

Por fim, um imaginário modernizante perspectiva o processo de ocupação e 

transformação histórica de Barra Longa sobretudo nos aspectos associados à produção 

econômica e à tecnologia, considerando-os como expressão crucial de uma suposta 

identidade histórica do município. Este imaginário foi sendo constituído, na cultura 

ocidental, de forma concomitante ao processo de consolidação do conhecimento 

científico, com a dissociação entre sujeito e natureza, que deveria ser dominada pela razão 

humanas.30 No caso brasileiro, 

[...] um imaginário de longa tradição é marcante e, muitas das vezes, 

implicitamente contido nas formulações sobre o desenvolvimento 

nacional. Velhas questões do nosso pensamento social encontram 

ressonância aqui, particularmente aquelas na qual o espaço/território é 

central: a desigualdade regional, os ‘vazios’ populacionais, a 

(des)integração do território, as relações cidade-campo, entre outras. 

[...] Em certa medida, [o] interior [brasileiro] representou um interior 

eminentemente subdesenvolvido. Projetado como algo a ser 

transformado, dinamizado, modernizado, desenvolvido. Um interior 

não atingido pela civilização, e o progresso não havia imprimido suas 

marcas. [...] A fraca densidade populacional anuncia a natureza 

impávida em detrimento da civilização. Entretanto, o interior não é só 

natureza, é também marca humana. O sinal do subdesenvolvimento, do 

modo de vida ‘tradicional’, não moderno, é também interior. 

(SOARES, 2011, p. 2; 4; 7). 

 

Portanto, tal imaginário possui suas matrizes arraigadas no século XVII, quando 

o método científico de produzir saber (e com ele intervir no mundo) foi delineado. Com 

isso, este imaginário mostrou-se indissociável da dinâmica do capital empreendida nos 

séculos subsequentes, numa imbricação com o processo de industrialização e acirramento 

da globalização, atingindo, nas últimas décadas do século XX, os contornos do ideário e 

das práticas neoliberais (TAVARES; MELIN, 1998, p. 51). Por sua vez, este mesmo 

imaginário, que interligava ciência, industrialização e capital foi acompanhado, desde o 

                                                           
29 Acerca dessa discussão, ver o artigo CIVALE; MARTINS, 2021, pois “[...] o foco do trabalho é a relação 

entre o conceito de paisagem cultural, em sua dimensão histórica e espacial e a ideia de patrimônio cultural” 

(CIVALE; MARTINS, 2021, p. 91).  
30 “[...] ao instituir uma feição mecanicista de natureza, a ciência moderna acabou por despojar a natureza 

completamente de qualquer vestígio de sacralidade, seja de concepção teológica, filosófica ou ideológica 

(SANTOS; IMBERNON, 2014, p. 142). 
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século XVIII, por uma discursividade de exaltação do civilizatório (ou seja, do modelo 

de ordem social branco-masculino-europeu), que subordinava e desqualificava outras 

culturas e saberes, como as ameríndias, as africanas e as afrodescendentes.  

Dessa maneira, não foi casual que os registros dessas alteridades socioculturais 

díspares da matriz europeia tenham sido silenciadas, apagadas, esquecidas, dificultando, 

inclusive, o trabalho do historiador contemporâneo em estabelecer com elas um diálogo 

de reconhecimento e dignificação. Além disso, tal ideário civilizatório-modernizante 

preservou, ainda que várias vezes de forma implícita, preconceitos e discriminações (a 

exemplo do racismo) diante das expressões de diferença cultural e, mais ainda, de práticas 

de resistência e contestação a ele, como revoltas e experiências comunitárias distintas, a 

exemplo dos quilombos (MATOS; EUGENIO, 2018, p. 146). Sendo assim, no que diz 

respeito à espacialidade investigada nesta pesquisa, a investigação da presença de 

comunidades quilombolas na região, ontem e hoje, na sua diversidade histórica, é um dos 

desafios lançados à reflexão historiográfica.  

 

Diálogos com a História Ambiental 

Considera-se que esta pesquisa mantenha um forte diálogo com a abordagem da 

História Ambiental, uma vez que ela parte da premissa que o processo histórico de 

ocupação e transformações promovidas em Barra Longa foi marcado por uma forte 

confluência de aspectos socioculturais e do meio natural.  

Faz-se necessário, portanto, discorrer brevemente acerca dessa vertente 

historiográfica. Segundo José Augusto Pádua31, “A História Ambiental, como campo 

historiográfico consciente de si mesmo e crescentemente institucionalizado na academia 

de diferentes países, começou a estruturar-se no início da década de 1970” (PÁDUA, 

2010, p. 1). Contudo, Pádua ressalta que alguns estudos que poderiam ser considerados 

histórico-ambientais já estavam sendo produzidos e publicados nas primeiras décadas do 

século XX, sendo possível que já houvesse ocorrências até mesmo no século XIX.  

Assim, nos anos 1970, a environmental history tornou-se uma corrente que, no 

campo historiográfico norte-americano, obteve reconhecimento e difusão intelectual ao 

buscar explicar a experiência de apropriação e exploração dos recursos naturais na 

                                                           
31 José Augusto Pádua encontra-se entre os pioneiros da História Ambiental ou Ecológica no Brasil. Por 

seu artigo Natureza e projeto nacional: as origens da ecologia política no Brasil, publicado na coletânea, 

organizada por ele, Ecologia e política no Brasil (IUPERJ, Espaço e Tempo, 1987), foi, sem dúvida, um 

dos primeiros a aventar a possibilidade de um empreendimento deste tipo. 



29 
 

América do Norte anglo-francófona. De forma concomitante, preocupações 

historiográficas similares ganhavam legitimação junto à Escola dos Annales, na França, 

ao passo que a história social inglesa também se empenhava em tecer aproximações com 

as questões ambientais. Segundo o historiador ambiental norte-americano Donald 

Worster, um dos expoentes dessa historiografia: 

A ideia de uma História Ambiental começou a surgir na década de 1970, 

à medida que se sucediam conferências sobre a crise [ecológica] global 

e cresciam os movimentos ambientalistas entre os cidadãos de vários 

países. Em outras palavras, ela nasceu numa época de reavaliação e 

reforma cultural, em escala mundial (WORSTER, 1991, p. 199). 

 

Portanto, o contexto em que essa categoria historiográfica veio a ser formulada 

vincula-se à forte emergência da problemática do meio ambiente no debate mundial. No 

entanto, é necessário perceber que em interligação com as premissas éticas e, não 

raramente, com o comprometimento político, envoltos ao surgimento dessa nova 

perspectiva, ela irá se consolidar buscando abordar questões crítico-reflexivas muito 

pertinentes à compreensão histórica:  

A História Ambiental […] à medida que amadureceu, transformou-se 

também num empreendimento acadêmico que não tinha uma simples 

ou única agenda moral ou política para promover. Seu objetivo 

principal se tornou aprofundar o nosso entendimento de como os seres 

humanos foram, através dos tempos, afetados pelo seu ambiente natural 

e, inversamente, como eles afetaram esse ambiente e com que resulta-

dos (WORSTER, 1991, p. 199-200). 

 

 Em relação ao Brasil, os trabalhos que se inserem, de forma estrita, nessa 

perspectiva historiográfica, são bastante recentes. Entretanto, há algumas produções 

clássicas que enfatizam elementos da relação histórica entre humanos e o meio ambiente, 

como, por exemplo, a obra Nordeste, de Gilberto Freyre e Caminhos e Fronteiras, de 

Sérgio Buarque de Holanda. É possível destacar ainda, conforme recorda o historiador 

José Luiz de Andrade Franco, outros autores que elucidaram alguns aspectos relativos a 

essa questão, como Capistrano de Abreu, Josué de Castro, Darcy Ribeiro e Caio Prado 

Júnior (FRANCO, 2003, p. 289-390).32 

                                                           
32 Ainda segundo Franco: “Entre aqueles que se propuseram a escrever no âmbito estrito da História 

Ambiental sobre o Brasil, algumas obras, mesmo que bastante recentes, já podem ser consideradas 

clássicas, pela sua qualidade e pelo fato de terem se tornado referências obrigatórias para quem quiser se 

aventurar por esse novo campo de estudos que combina o exame conjunto de processos naturais e sociais. 

Enquadram-se, nesta categoria, os livros de Warren Dean, A luta pela borracha no Brasil: um estudo de 

história ecológica (Nobel, 1989) e A ferro e fogo: história e devastação da Mata Atlântica brasileira (Cia. 

das Letras, 1996); de José Augusto Drummond, Devastação e preservação ambiental: os parques nacionais 

do Estado do Rio de Janeiro (EDUFF, 1997); de Victor Leonardi, Entre árvores e esquecimentos: História 

social nos sertões do Brasil (UnB, Paralelo 15, 1996); e de Paulo Bertran, História da terra e do homem 
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Atualmente, constata-se uma intensificação no que tange às pesquisas da História 

Ambiental no Brasil, envolvendo distintos pesquisadores e vários grupos de pesquisa 

voltados para a referida temática.33 Sendo assim, percebe-se também um aumento 

significativo de interesse por essa área entre novos historiadores: 

O volume de pesquisas no Brasil certamente aumentou nos últimos 

anos. A área ganhou espaço na Associação Nacional de História 

(ANPUH) e organizou se em grupos de trabalho (GTs) tanto nos estados 

como nacionalmente. Eventos de porte internacional surgiram e 

tornaram-se parte da agenda dos pesquisadores nacionais e 

estrangeiros. Em algumas universidades brasileiras, a História 

Ambiental entrou na grade curricular; em muitos programas de pós-

graduação, dissertações e teses foram defendidas e laboratórios foram 

criados visando à nucleação de pesquisas na área (COLACIOS, 2007, 

p. 6). 

 

Nessa mesma perspectiva, nota-se um aumento significativo de estudos na 

vertente ambiental cujo interesse é analisar a interferência humana no espaço ambiental, 

sobretudo no tocante à degradação ocorrida no mesmo. É pertinente mencionar 

novamente que o território que hoje forma a cidade de Barra Longa vivenciou, no 

transcorrer dos anos, inúmeras alterações na sua fauna e flora ocasionadas por ações 

humanas, particularmente por conta da mineração.34 Portanto, é uma problemática que 

certamente poderia ser aprofundado por pesquisadores da área historiográfica, como já 

tem sido promovido por estudiosos de outros campos, principalmente após o rompimento 

da Barragem de Fundão. Além disso, há também outros aspectos de Barra Longa que 

podem ser analisados pela ótica da História Ambiental, como, por exemplo, a relação da 

população com os rios que banham a cidade.35 Logo, uma interpretação historiográfica 

sobre o município de Barra Longa pode abordar inúmeros aspectos socioculturais que 

dialogam com a proposta da História Ambiental. 

                                                           
no Planalto Central: eco-história do Distrito Federal: do indígena ao colonizador (Solo, 1994)” 

(FRANCO, 2003, p. 390). 
33 A exemplo do Laboratório História e Natureza (LabHeN UFRJ), o Laboratório de História e Meio 

Ambiente da UNESP, o LABINHA - Laboratório de Imigração, Migração e História Ambiental (PPGH-

UFSC), entre outros. 
34 Ainda a respeito do processo ocasionado nos tempos coloniais por causa da atividade mineradora, o 

historiador José Drummond afirmou: “A melhor agenda para um possível grupo de historiadores ambientais 

talvez seja retomar o tema dos ciclos econômicos da história colonial e independente do Brasil, em clave 

ambiental. O objetivo seria identificar, em escala regional e local, que tipos de sociedade se formaram em 

torno de diferentes recursos naturais, que permanência tiveram essas sociedades e que tipo de 

consequências elas criaram para os seus ambientes sustentarem outros tipos de sociedade” (DRUMMOND, 

1991, p. 18).  
35 Recorda-se aqui o trabalho Rios do Rio que desenvolveu uma análise nesse mesmo sentido. Cf: 

https://www.riosdorio.com.br/.  
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No caso específico desta dissertação, foi apropriada uma referência conceitual 

transversal a esta vertente historiográfica – a noção de ambiente, anteriormente 

explicitada. Esta noção, por sua vez, mantém significativas articulações com o coneito de 

espaço: 

O espaço é um desafio para o campo da História Ambiental, a qual 

procura ter uma precaução, ou esforço, em definir mais claramente e 

consistentemente a espacialidade dos seus objetos de estudo. Esta 

preocupação origina-se na sua própria definição ao pretender estudar as 

relações entre a natureza e as sociedades humanas, atribuindo um certo 

grau de agência ao meio (ARRUDA, 2015, p. 10). 

  

 O historiador e teórico interdisciplinar Michel de Certeau, por sua vez, designa 

espaço como “lugar habitado” (1994, p. 202),36 indicando inclusive a interpenetração do 

meio natural e cultural. Em outras palavras,  

O lugar não é um ponto definido por coordenadas geográficas, um 

ponto no espaço, uma localização física ou uma representação 

cartográfica; ele é a articulação da espacialidade com as relações sociais 

estabelecidas entre seres humanos e os elementos que compõem esse 

espaço (AZEVEDO; OLANDA, 2018, p. 139). 

 

Em suma, pode-se considerar que o espaço, “lugar habitado”, corresponde, em 

última instância, à própria concepção de ambiente adotada nesta pesquisa. 

Por fim, da História Ambiental também transpusemos uma preocupação 

metodológica:  abordar a inter-relação humano/não humano a partir do cotejamento local-

global. Assim, embora a ênfase desta pesquisa incida sobre a cidade de Barra Longa, 

interações com contextos mais amplos serão também referenciadas. Afinal, como 

argumenta a historiadora Dora Shellard Corrêa, “[...] a problemática ambiental é 

focalizada tendo como referência direta ou indireta o território global. [Mesmo] o 

nacional, anteriormente privilegiado, passa a assumir o papel de mediador entre o local e 

o global (CORRÊA, 2017, p. 23).37 Nesta dissertação, a articulação entre global/local é 

tecida sobretudo pela interpretação da incidência de imaginários socioculturais de larga 

envergadura (como o religioso, o ecológico e o modernizante) na atribuição de conotações 

                                                           
36 “O espaço é o efeito produzido pelas operações que o orientam, o circunstanciam, o temporalizam e o 

levam a funcionar em unidade polivalente de programas conflituais ou de proximidades contratuais”; em 

suma, “o espaço é o lugar praticado”. (CERTEAU, 1994, p. 202) 
37 Um conceito que está sendo empregado para articulação do global e do local na contemporaneidade é o 

de Antropoceno, explicitado por Dipesh Chakrabarty no texto O clima da História: quatro teses (2013). 

Para este autor, a noção de globalização não abarca a gravidade da crise mundial hoje vivenciada. Com o 

advento dos estudos sobre a mudança climática, os seres humanos passam a ser entendidos não apenas 

como agentes biológicos, mas também como agentes geológicos. Assim, na segunda metade do século XX, 

ocorre a imbricação entre história humana e história do meio natural, considerando-se que história humana 

suscitaria efeitos destruidores, em distintas modalidades e proporções, aos ecossistemas e às maneiras de 

viver locais.  
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patrimoniais distintas aos três ambientes de Barra Longa aqui estudados – o Caminho de 

São José, os rios Gualaxo do Norte e do Carmo e a sede urbana do município.  

 

 

Fontes e metodologia: 

Na efetivação da interpretação proposta, privilegiamos sobretudo duas 

modalidades de fontes: as entrevistas e as reportagens de periódicos. As entrevistas, 

inclusive, revelaram-se imprescindíveis ao andamento da pesquisa, uma vez que apenas 

as reportagens veiculadas em mídia digital não abarcam todos os elementos privilegiados 

nesta investigação. Além disso, diante da atual pandemia de COVID-19, que teve início 

no Brasil em março de 2020, e que até o momento presente vem ceifando a vida de tantos 

brasileiros, não foi possível acessar determinados acervos arquivísticos e bibliotecas. 

Ademais, compreendemos que a escuta dos que residem em Barra Longa possibilitou, 

sem dúvida, o aprofundamento de nossa problemática de pesquisa.   

Para procedermos às entrevistas, foi nos necessário deter familiaridade com a 

metodologia da história oral38, a qual ganhou destaque nas práticas historiográficas a 

partir da década de 1980 (AMADO, 1997, p. 145), em associação à revalorização do 

político e do papel dos sujeitos na historiografia. De forma concomitante, foi sendo 

constatada a importância da metodologia da história oral para um trabalho com 

memórias,39 no entrecruzamento de diferentes temporalidades, a exemplo do que se 

buscou proceder nesta dissertação. De forma articulada a esta mesma perspectiva, a 

história oral conferiu protagonismo de fala a “heróis vindos não só dentre os líderes, mas 

dentre a maioria desconhecida do povo. […] Ajuda os menos privilegiados, e 

especialmente os idosos, a conquistar dignidade e autoconfiança. Propicia o contato – e, 

pois, a compreensão – entre classes sociais e entre gerações” (THOMPSON, 1992, p. 44). 

Não casualmente, um dos primeiros aprendizados associados a atuação no campo dos 

trabalhos orais, em termos éticos, é o realce ao respeito pelo valor e dignidade de cada 

sujeito. 

                                                           
38 No entendimento das historiadoras Marieta de Moraes Ferreira e Janaína Passos Amado, a história oral 

deve ser “entendida como metodologia, pois remete a uma dimensão técnica e a uma dimensão teórica. Esta 

última evidentemente a transcende e concerne à disciplina histórica como um todo”, cf. FERREIRA; 

AMADO, 2006, p. viii. 
39  Como o historiador inglês Paul Thompson ponderou, “a história oral devolve a história às pessoas em 

suas próprias palavras. E ao lhes dar um passado, ajuda-as também a caminhar para um futuro construído 

para elas mesmas” cf. THOMPSON, 1992. p. 337. 
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O recurso à história oral nesta dissertação demandou uma operatória bastante 

complexa. Inicialmente, entrarmos em contato com alguns moradores da cidade de Barra 

Longa, entre os quais o padre Rodrigo Marcos, pároco da cidade, que se mostrou instância 

fundamental para a realização das entrevistas40. Contudo, diante do crescimento de 

transmissão do Coronavírus, com aumento de casos de contaminação na região e alta taxa 

de ocupação de leitos nos hospitais de Ponte Nova (que atendem os munícipes enfermos 

de Barra longa), não foi possível realizar a viagem em 2020. Apenas em janeiro de 2021, 

a Secretaria Municipal de Saúde de Barra Longa autorizou a efetivação das entrevistas 

nos dias subsequentes, isto é, no mês de fevereiro. Assim, após 15 dias de isolamento, 

realização de teste de COVID (IgG/IgM) e ida de carro (ao invés de ônibus) para a cidade, 

foi possível proceder às entrevistas semiestruturadas,41 por sua vez acompanhadas das 

devidas medidas preventivas.42 A estada em Barra Longa ocorreu entre os dias 8 e 11 de 

fevereiro de 2021 e, além das entrevistas, foi possível promover registros imagéticos e 

sonoros de inúmeros elementos humanos e ambientais pertencentes àquela cidade.  

Já em relação aos jornais que versam diretamente sobre o município de Barra 

Longa, iremos nos concentrar no periódico digital A Sirene, que é produzido pelos 

atingidos e para os atingidos da queda da Barragem de Fundão. A respeito desse 

periódico, sabe-se que ele é resultado de uma série de ações desenvolvidas pelo coletivo 

denominado #UmMinutoDeSirene que desde o referido acontecimento vem 

acompanhando e realizando inúmeras manifestações de apoio aos atingidos 

(CELESTINO; SILVA, 2017, p. 189). Outras instituições e grupos participam da redação 

desse periódico, como o Instituto de Ciências Sociais e Aplicadas (ICSA), da UFOP, a 

Arquidiocese de Mariana, assim como demais representantes da sociedade civil. Assim 

sendo, “o trabalho de produção do jornal é desenvolvido por equipes compostas por 

atingidos, jornalistas, fotógrafos e voluntários que trabalham em conjunto” 

(CELESTINO; SILVA, 2017, p. 189). 

                                                           
40 Reiteramos, novamente, o agradecimento ao padre Rodrigo Marcos Ferreira pela generosa 

disponibilidade em agendar as entrevistas e pela acolhida em Barra Longa. Agradecemos também a José 

Alberto Barreto pela indicação dos espaços ligados a esfera ambiental e também dos já considerados 

patrimônios municipais.  
41 A entrevista semiestruturada parte de um roteiro prévio, o qual não é aplicado rigidamente em formato 

de perguntas sequenciais, possibilitando então que o investigador faça adaptações quando necessário. A 

flexibilidade da entrevista semiestruturada permite o “contato mais íntimo entre o entrevistador e o 

entrevistado, favorecendo assim a exploração em profundidade de seus saberes, bem como de suas 

representações, de suas crenças e valores” (LAVILLE; DIONNE, 1999, p. 189). Para aprofundamento do 

procedimento de entrevistas em articulação à metodologia de história oral, ver BONAZZI, 2006. 
42 Como uso de máscara, álcool gel, aferição de temperatura, distância mínima de 2 metros na ocasião de 

realização das entrevistas, por sua vez realizadas em locais abertos e ventilados. 
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Estamos cientes de que o estatuto epistemológico das reportagens e depoimentos 

dos jornais é distinto de outras fontes documentais utilizadas em trabalhos 

historiográficas, mas julgamos pertinentes fundamentar a dissertação em tais registros, 

em função de seu vínculo ao pressuposto de realismo das experiências às quais se referem. 

É interessante observar que se trata de um processo de dupla face: se os periódicos são 

considerados como representações de ideais e práticas vividos,43 eles também passaram 

a ser reconhecidos em sua dimensão performativa do vivido: notícias podem suscitar 

outras tantas práticas e imaginários.  

Além das entrevistas e publicações jornalísticas, também recorremos a escritas 

históricas sobre Minas Gerais produzidas na primeira metade do século XX. Dentre elas, 

ressalta-se a importância da Monografia da Paróquia São José de Barra Longa (1729-

1961), publicada pelo cônego Raimundo Trindade em 1917, já citada anteriormente, para 

elucidar questões fundamentais a esta dissertação, possibilitando revisitar aspectos do 

atual município de Barra Longa. Também consultaremos obras produzidas por Diogo de 

Vasconcelos,44 Waldemar Barbosa45 e outros historiadores envolvidos nessa produção. 

 A elaboração de uma historiografia referente a Minas Gerais é tributária, entre 

outros fatores, da tentativa de afirmação política do estado mineiro mediante o indicativo 

deque a história de Minas foi fundamental para a construção da história do Brasil: “Nos 

primeiros anos da República, a criação do Arquivo Público Mineiro e de sua importante 

revista esteve intimamente associada à revitalização de uma história particular que, 

focando o local e o regional, almejava resgatar o peso e o papel de Minas na nascente 

Federação brasileira” (ANTUNES; SILVEIRA, 2007, p. 2).  

 As fontes iconográficas foram também incluídas nesta pesquisa devido a seu 

potencial de problematização e, simultaneamente, de elucidação de inter-relações sócio-

histórico-ambientais, assim como à diversidade e vastidão do acervo imagético que nos 

                                                           
43 Nesse sentido, Maria Helena Rolim Capelato sugere que os jornais abarcam “projetos políticos e visões 

de mundo representativas de vários setores da sociedade”. Em virtude disso, a referida historiadora sustenta 

que essas produções conseguem despertar e até mesmo modelar as consciências dos sujeitos segundo as 

crenças e interesses que mobilizam sua escrita e veiculação (CAPELATO, 1988, p. 34). 
44 Foi um historiador, jornalista, advogado e político mineiro. Nasceu na cidade de Mariana, em maio de 

1843, e faleceu em Belo Horizonte, no ano de 1927. É considerado um dos fundadores da historiografia 

mineira com diversos livros publicados. 
45 Foi um historiador mineiro, nasceu em 23 de outubro de 1907, em Dores do Indaiá, e faleceu em 04 de 

dezembro de 2000, em Belo Horizonte. Foi sócio do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais e 

autor de diversas obras.   
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foi possível levantar relativo ao município de Barra Longa46. Ademais, é oportuno “[...] 

destacar o interesse contemporâneo dos sociólogos, historiadores e antropólogos pelo 

legado iconográfico como fonte documental” (SCHLICHTA, 2004, s/p.). 

 Embora a utilização das imagens como fonte da reflexão historiográfica possa ser 

remetida a uma datação mais remota, o aprofundamento de questões teórico-

metodológicas a elas vinculada é bastante hodierno.47 No tocante a este processo, 

poderíamos enfatizar que o aumento significativo de estudos com usos de iconografia 

ocorreu, efetivamente, no final da segunda metade do século XX, assim “[...] seu uso com 

maior intensidade deu-se a partir dos anos 80, com a chamada ‘virada pictórica’. Este 

termo foi utilizado por William Mitchell48 para designar os novos trabalhos históricos 

adeptos das análises visuais que surgiram com intensidade nos países anglofônicos [...]” 

(FONTANINI, 2019, s/ p.). Pensando de modo restrito ao Brasil, têm-se a informação 

que “[...] o crescimento dos usos de materiais iconográficos na História deu-se por volta 

dos anos 1980 [...].” (FONTANINI, 2019, s/p.). 

 Contemporaneamente, os avanços ocorridos nos estudos sobre o uso iconográfico 

na historiografia são consideráveis. Neste sentido, retomando as considerações de 

Consuelo Schlichta, pode-se recordar, por exemplo, que 

Se o objeto iconográfico é ao mesmo tempo forma e conteúdo, que às 

vezes se complementam e outras se contradizem, não se pode atribuir a 

esse tipo de material um caráter meramente decorativo: a forma 

reforçando o conteúdo. Como se pode deduzir, embora a concepção de 

que o artista apenas recolhe e interpreta o fato ainda hoje encontre 

ressonância, conteúdo e forma não são sinônimos (SCHLICHTA, 2004, 

s/ p). 

 

 Mediante tais informações, pode-se concluir, portanto que “[...] a trajetória da 

iconografia no campo da história enquanto fonte documental de grande significação 

social, política e cultural, é permeada de embates de natureza epistemológica e permanece 

se configurando um desafio para a historiografia” (BRITO, 2018, p. 150). 

                                                           
46 O acervo que possuímos consta de fotos obtidas no Arquivo da Câmara Municipal, em veículos da mídia, 

doações de cidadãos barra-longuenses entrevistados e outros moradores e também de registros feitos pelo 

próprio pesquisador quando esteve na cidade de Barra Longa.  
47 [...] a discussão sobre a apropriação da iconografia no campo de estudos da História, enquanto documento 

histórico, é uma abordagem relativamente recente e que permanece provocando os historiadores a uma 

reflexão cada vez mais profunda acerca do potencial cognitivo e testemunhal do documento visual (BRITO, 

2018, p. 139). 
48 Acerca disto, convém acrescentar: “Conhecido no Brasil como criador da noção de virada pictórica, que 

mais tarde foi “corrigida” como virada visual por Martin Jay, Mitchell é sem dúvida o expoente 

estadunidense dos estudos visuais e propôs uma revolução na abordagem das imagens nos séculos XX e 

XXI” (SANTIAGO JÚNIOR, 2019, p. 15).  
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Para além disso, é imprescindível argumentar que a dissertação teve grande 

dificuldade na contextualização das fotos, uma vez que, conforme já afirmado, elas foram 

ou cedidas por moradores, ou encontravam-se no arquivo da Câmara, mas desprovidas de 

quaisquer referências históricas. Ainda assim, a opção por sua inclusão neste trabalho 

deveu-se à tentativa de aproximação de um possível leitor das expressões espaciais, 

temporais e culturais da sociedade barra-longuense; trata-se, em suma, de uma forma de 

"deslocá-lo", pela via figurativa, para os três ambientes de Barra Longa. 

 Pontualmente, também recorremos ao levantamento cartográfico. Devido à 

povoação da localidade desde o início do século XVIII, “[...] itinerários e mapas foram 

feitos sobre a região evidenciando a localização e consolidação dos caminhos 

estabelecidos através das bandeiras” (ALMEIDA, 2015, p. 117). Em outras palavras, 

exponencialmente, as estradas “se multiplicaram e foram, na medida do possível, 

registradas em mapas feitos por sertanistas, militares, padres e anônimos viandantes dos 

caminhos” (SCARATO, 2009, p. 76). Além disso, finalizaremos cada um dos capítulos 

propondo uma releitura histórico-cartográfica de determinadas configurações 

socioambientais atreladas ao Caminho de São José, ao Encontro dos rios Carmo e 

Gualaxo do Norte e a espacialidade urbana central de Barra Longa. Esta iniciativa só se 

tornou possível com o relevante apoio da artista plástica Elvia Maria Buscacio 

Agafonovas49.  

Diante dos desafios metodológicos para emprego da cartografia, a historiadora 

Sarah Resende dos Santos argumenta que 

Observar os mapas e suas descrições nos permite perceber que há uma 

modificação na representação, ou seja, os mapas estão cada vez mais 

elaborados porque é necessário expor a complexidade do discurso que 

se modifica de acordo com as mudanças e perspectivas do olhar do 

historiador, que problematiza a informação representada de acordo 

comas indagações as quais necessita responder no tempo presente 

(SANTOS, 2016, p. 111).  

 

Assim, nesta dissertação, focalizaremos o uso da cartografia partilhando da 

compreensão que 

O espaço só é dotado de sentido quando construído socialmente, pois 

não existe relação social sem a dimensão espacial. Consequentemente, 

o espaço também é construído por relatos e narrativas que o produzem 

e o descrevem. Neste sentido, o mapa é uma enunciação e uma prática 

organizadora do espaço (PINA, 2017, s/ p.). 

 

                                                           
49 A quem reiteramos nossa profunda estima e gratidão.  
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Dessa maneira, através do entrecruzamento de todas as fontes acionadas pela 

pesquisa, atentamos para os significados atribuídos pelos imaginários religioso, ecológico 

e moderno desenvolvimentista aos caminhos, rios e cidade de Barra Longa – os três 

ambientes privilegiados por esta pesquisa – da década de 1930 até a atualidade, bem como 

ao estatuto patrimonial que lhes vem sendo, oficialmente ou não, atribuídos. 
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Capítulo 1 

O CAMINHO DE SÃO JOSÉ 

 

Este capítulo porta um duplo objetivo: interpretar distintas significações que 

foram atribuídas pelos imaginários católico, ecológico e modernizante ao ambiente50 

Caminho de São José, que atravessa grande parte do território do município de Barra 

Longa, desde a década de 1930 até a atualidade; inter-relacionar tal ambiente com o 

estatuto patrimonial que foi conferido a este Caminho. Como recordou a historiadora 

Luciane Cristina Scarato, “o tema dos caminhos é muito amplo e abrange diferentes 

questões como abastecimento alimentar, contrabando, cartografia, comércio, escravidão, 

violência, administração, religiosidade, entre outros” (SCARATO, 2009, p. 26). Logo, é 

fundamental não apenas reconhecer “a importância que os caminhos tiveram na formação 

política, social, econômica e territorial das Minas Gerais” (SCARATO, 2009, p. 26), 

como destacar que  

[...] os caminhos foram mais do que simples traçados num mapa ou 

meros nomes numa carta administrativa. As estradas que davam acesso 

à região mineradora e que cortavam seu território foram espaços que 

proporcionaram uma vivência material e um elo entre os diferentes 

núcleos de povoamento das Minas Gerais Setecentistas, sendo 

fundamentais para a sua constituição (SCARATO, 2009, p. 26). 

 

Dessa forma, pode-se considerar que o próprio Caminho de São José consiste em 

um ambiente de grande importância na constituição histórico-social da região de Minas 

Gerais hoje conhecida como município de Barra Longa. 

Minas nasceu dos caminhos, dos lugares das trocas. Troca de 

conhecimentos entre indígenas e colonos; troca de mercadorias, em 

meio a comerciantes e contrabandistas; trocas de pessoas que iam, 

outras voltavam e outras iam e vinham; trocas de ideias, que 

permeavam tudo (MORAES, 2006, p. 46).  

 

A rota conhecida como Caminho de São José consiste em um trajeto de 

aproximadamente 48 quilômetros de extensão, situado entre os municípios de Barra 

Longa, Rio Doce e Santana, existente desde o século XVIII. A respeito deste trajeto 

simultaneamente religioso, cultural e histórico, sabe-se que: 

 

O Sítio Histórico e Paisagístico Caminho de São José [é] um dos antigos 

caminhos abertos pelos bandeirantes e tropas da antiga Capitania de 

Minas Gerais. A rota tornou-se um caminho de peregrinação onde 

                                                           
50 Conceito proposto na Introdução desta dissertação. 
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podem ser encontradas diversas cruzes durante seu trajeto. Um trecho 

desse caminho serviu à Estrada de Ferro Leopoldina Railway, 

inaugurada por D. Pedro II em 1886. As estações do Rio Doce e de 

Engenho são remanescentes dessa ferrovia. Ao longo do trajeto, pode-

se observar a bela paisagem do vale dos Rios Doce e Carmo, assim 

como fazendas de arquitetura colonial como a São Luís, Porto Alegre, 

Volta Grande e Bueno (ANDRADE, 2018, p. 143).  

 

De forma similar, um documento produzido pela Associação dos Municípios da 

Microrregião do Vale do Rio Ipiranga (AMAPI), em 2004, intitulado Políticas Públicas 

para Implantação do Caminho de São José – Documento I51, traz as seguintes 

informações: 

O Caminho de São José, assim como outros, em sua maioria é uma rota 

de peregrinação turística religiosa, ecológica, esportiva e cultural que 

atravessa as montanhas de Minas Gerais acompanhando as águas do 

Rio Piranga em um trajeto que está preste a desaparecer pela força 

incontrolada dos homens. Ao longo do trajeto, o Caminho de São José 

oferece muito da história de Minas, com o seu império do Ouro com 

fazendas seculares, fragmentos significativos da Mata Atlântica, 

paisagens deslumbrantes fazem que este eixo provoque um sentimento 

de introspecção e contemplação a tudo (AMAPI, 2004, p. 33).  

 

Tal Caminho é costumeiramente demarcado em duas etapas. A primeira delas 

situa-se entre Barra Longa e Rio Doce, comportando 30 quilômetros de distância. Por 

ladear o curso de rios, este primeiro trajeto é plano, sendo possível nele apreciar inúmeros 

vales entrecruzados por córregos. Pode-se aí observar ainda fazendas centenárias, o 

encontro das águas dos rios Carmo e Piranga formando o Rio Doce e a Estação Ferroviária 

de Rio Doce. A segunda etapa localiza-se entre Rio Doce e Santana do Deserto, 

agregando, aproximadamente, mais 18 quilômetros, ao longo de uma estrada que também 

é predominantemente plana e igualmente ladeada por belos cenários: “Ao longo do 

percurso destacam-se a paisagem composta pelos rios do Carmo e o Rio Doce, as 

montanhas e flora, com a predominância da vegetação de cerrado e floresta tropical de 

altitude” (IPAC, 2020, p. 9). 

 Na atualidade, muitos moradores da região percorrem o Caminho São José por 

diversas motivações e em distintas atividades: há devotos, ciclistas, praticantes de 

                                                           
51 De acordo com a apresentação contida na própria fonte: “Este documento, realizado em 2004 é 

apresentado em 2 volumes, e procura contribuir tecnicamente para que municípios de Barra Longa e Rio 

Doce, que possuem interesse e potencial para o desenvolvimento responsável do turismo, possam ter em 

mãos subsídios práticos para o estabelecimento de Diretrizes para uma Política Pública para a 

Implantação do Caminho de São José. [...] O objetivo, portanto, é oferecer estratégias para que o poder 

público municipal, mediante um amplo processo de discussão com os agentes locais, possa estabelecer ou 

aprimorar os instrumentos legais que darão sustentação e estímulo à atividade turística ecológica e 

socialmente responsável” (AMAPI, 2004, p. 1). 
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corridas, entre outros. Assim, em depoimento, um dos antigos frequentadores do local 

afirma: “Pedalar, hoje, de Barra Longa para Rio Doce virou quase que mania, quase toda 

semana tem turma fazendo esse trajeto. A cavalo também eu sei que de vez em quando 

junta uma turma e vai fazer” (BARRETO, 2021).  

Em paralelo, o enlace das dimensões de história, cultura e natureza portado pelo 

Caminho de São José motivou habitantes locais e turistas que desejavam aprimorar seus 

conhecimentos sobre a cidade de Barra Longa a conhecer também essa rota: “Com tantas 

histórias preciosas para contar, esse precioso caminho foi visitado por muitos, 

principalmente por quem, um dia, quis pesquisar a história de Barra Longa, no século 

passado” (ANUNCIAÇÃO, 2007, p. 79). Desta forma, o Caminho passou a ser inclusive 

demarcado por placas de sinalização, num indicativo de sua importância. 

  

 
 

Fig. 3 – Placa indicando o Caminho de São José. s/ d. 52 

 

O Parecer técnico sobre a avaliação e/ou sugestões de medidas a serem adotadas 

especificamente no tocante ao Caminho Turístico de São José e ao Conjunto Paisagístico 

do encontro dos Rios do Carmo e Piranga, de 17 de março de 202053, discorre sobre os 

                                                           
52 Acervo Wikiloc. Imagem disponível em: https://pt.wikiloc.com/trilhas-mountain-bike/rio-doce-doce-

terra-caminho-de-sao-jose-bate-volta-rio-doce-a-barra-longa-20478582/photo-12812068. Acesso em: 26 

mai. 2021. 
53 Documento produzido pelo Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento – LACTEC, pessoa jurídica 

de direito privado, constituído sob a forma de associação civil, sem fins lucrativos, situado no estado do 

Paraná, executor da pesquisa técnica de avaliação ambiental no âmbito do Diagnóstico socioambiental dos 
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múltiplos usos do Caminho. Segundo este texto, “a via conecta a Igreja Matriz de São 

José, na área central de Barra Longa/MG, ao santuário de Santana do Deserto, no 

município de Rio Doce” (INSTITUTO LACTEC, 2020, p. 3); tal trecho, por sua vez, 

agrega “atividades de lazer e de turismo a ele associados, inclusive, a denominada Corrida 

Rústica (evento esportivo que ocorria anualmente no mês de março, juntamente com os 

festejos de aniversário do município de Rio Doce)”54 (INSTITUTO LACTEC, 2020, p. 

3).   

Em perspectiva similar, O Inventário de Proteção do Acervo Cultural do 

Município de Rio Doce - Minas Gerais – Brasil, produzido pela Prefeitura de Rio Doce, 

já havia mapeado diferentes manifestações culturais ao longo do Caminho de São José, 

que expressam a relevância e diversidade desta rota. Assim, de acordo com o referido 

documento: 

Observou-se em visita realizada [que] as pessoas são um dos grandes 

diferenciais do Caminho, as pessoas são extremamente atenciosas e 

hospitaleiras, seus causos, costumes, saberes e fazeres é que dão cor, 

sabor, cheiros e tempero a experiência de visitação. As principais 

manifestações encontradas são:  

Festas religiosas: Festa de Sant’Ana do Deserto, Festa de Nossa 

Senhora do Rosário, Festa de São José (Barra Longa)  

Eventos: Corrida rústica, Feira Gastro-Cultural, Rio Doce Mostra 

Cinema  

Espaços culturais: Biblioteca Francisca Pinheiro Martins  

Tradições culturais locais: Banda Santo Antônio, Lenda do caboclo 

d’água (IPAC, 2020, p. 6).  

 

A despeito de sua existência tricentenária, o percurso recebeu a designação 

“Caminho de São José” apenas em 2006, conferida por José Alberto Barreto55.  Segundo 

este autor, seu pai já trilhava muitas picadas naquela região e, posteriormente, ele decidiu 

realizar a mesma caminhada como forma de homenagem ao seu progenitor (BARRETO, 

s. d., p. 7)56. Durante o trajeto, Barreto afirma que a imagem que possuía de seu pai foi, 

                                                           
danos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão na bacia do rio Doce. Disponível em: 

http://www.mpf.mp.br/grandes-casos/caso-samarco/documentos/relatorios-lactec/lactec_parecer-n28_-

caminho-s-josa-c-_encontro-rios-mpmg.pdf/at_download/file. Acesso em: 08 out. 2020. 
54 Este evento foi temporariamente suspenso devido à pandemia de Covid 19. 

 55 Professor, escritor e biólogo, José Alberto Barreto é o grande idealizador do Caminho de São José, que 

percorre os municípios de Barra Longa e Rio Doce, sendo autor de vários livros que destacam a região. 

José Alberto, deixou o município de Rio Doce, ainda criança e hoje reside em Belo Horizonte. É sobrinho 

do cônego-historiador Raimundo Otávio da Trindade. Interessando-se por genealogias, pesquisou as 

origens da família de seu pai. É também membro da Academia Municipalista de Letras, representado o 

município de Rio Doce.  
56 É possível depreender, a partir do presente relato, que há uma afinidade entre a perspectiva de José 

Alberto Barreto e a ótica genealógica de seu tio, cônego Raimundo Trindade. Agradecemos ao professor 

Marco Antônio Silveira pela indicação dessa similitude durante a banca de defesa. Convém apresentar, 

nesse sentido, um relato feito por Barreto que elucida tais assertivas. Segundo ele, a despeito do tio realizar 
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paulatinamente, imbricando-se com a figura de são José,57 personagem bíblico que, de 

acordo com a tradição cristã, foi esposo de Maria e pai adotivo de Jesus Cristo: 

 

Esse caminho, que eu acabei chamando de ‘Caminho de São José’, 

ampliado até Santana, foi se tornando para mim, sempre às voltas com 

o mapa, símbolo de amor, de casamento, de paternidade e maternidade 

responsáveis, de luta a dois, de ‘até que a morte nos separe', de partilha 

de dores, desde a sua casa, até à casa de Maria, que amou… 

(BARRETO, s. d., p. 9).  
 

 

Foi também no início da década de 2000 que José Alberto Barreto organizou a 

primeira excursão pelo mencionado trajeto, levando ainda para esta empreitada alguns 

amigos, conforme registrado na fotografia a seguir reproduzida. Além de Barreto (o único 

homem na imagem, situado um pouco mais atrás), observa-se também a presença de três 

mulheres, uma delas portanto um objeto de madeira semelhante a uma espécie de cajado, 

possivelmente para auxiliá-la na caminhada.58 

 

 
 

Fig. 4 - José Alberto Barreto e outros excursionistas no Caminho de São José.  

                                                           
o trabalho genealógico relativo a inúmeras famílias barra-longuenses, não houve, por outro lado, nenhum 

estudo voltado para a família Barreto, a qual o pai, que era cunhado de Trindade, pertencia. Assim sendo, 

após incontáveis esforços para compreender as razões desta ocorrência, o próprio Barreto decidiu efetuar 

tal investigação e produziu uma obra de genealogias sobre seus familiares denominada Alguns Barretos de 

Barra Longa (BARRETO, 2021).  
57 A devoção a São José remonta aos tempos pretéritos do processo de ocupação e colonização do território 

que hoje forma o município de Barra Longa, sobretudo à matriz cultural-religiosa lusitana 

(ANUNCIAÇÃO, 2007, p. 95).  
58 Posteriormente, abordaremos a simbologia religiosa desses cajados. 
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Arquivo da Câmara Municipal de Barra Longa. [s.d].59 

  

 

José Alberto Barreto gentilmente disponibilizou para esta pesquisa, além das 

fotografias, o primeiro traçado que desenhou do Caminho.60  

 
 

Fig. 5 – Primeiro traçado do Caminho feito por José Alberto Barreto. 

 

Pouco a pouco, a expressão Caminho de São José também foi obtendo difusão, a 

ponto de tornar-se a denominação mais conhecida da rota na região. Ela é mencionada, 

inclusive, no Diagnóstico Circuito Turístico Serras de Minas61, documento de 

abrangência regional, que engloba vários municípios:  

                                                           
59 Imagem cedida por José Alberto Barreto 
60 Posteriormente, este desenho tornou-se a capa de seu primeiro livro dedicado ao Caminho de São José, 

obra, inclusive, também utilizada nesta pesquisa. 
61Segundo o próprio documento: “O Circuito Serras de Minas, situado na Zona da Mata, com sede gestora 

em Viçosa, compreende os seguintes municípios: Acaiaca, Araponga, Barra Longa, Guaraciaba, Guiricema, 

Paula Cândido, Ponte Nova, Santa Cruz do Escalvado, Ubá, Rio Doce e Viçosa. São cidades que abrigam 

em comum: histórias, serras, cachoeiras, rios, tradições culturais, gastronomia, artesanato, matas, 

rotina rural além de um patrimônio arquitetônico típico das pequenas cidades mineiras. Para a gestão do 

Circuito, várias ações estão sendo pensadas e executadas. Uma delas foi a institucionalização do Circuito e 

o envio de um dossiê para a Secretaria de Turismo do Estado, com a finalidade de adquirir 

a Certificação de Reconhecimento do Circuito Serras de Minas, concedido aos municípios que cumprem 

com as ações emanadas pela Secretaria. Outra ação foi a articulação, junto ao SEBRAE, para contratação 

da Atalho.doc, empresa de consultoria em comunicação e turismo, responsável pela elaboração do presente 

trabalho. Com este passo, estamos realizando um diagnóstico das potencialidades turísticas 
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O município [de Barra Longa] conta ainda com as cachoeiras 

Jurumirim, Santo Antônio e Fundão, a Área de Proteção Ambiental de 

Barra Longa com seus 4.320,80 hectares e os pesqueiros Patota e Barro 

Branco. Para aqueles de maior fôlego, por caminhos e trilhas que 

margeiam o Rio Carmo, vai-se ao município de Rio Doce, trajeto 

percorrido por antigos moradores da região – o ‘Caminho de São José’ 

(SEBRAE, 2005, p. 42). 

 

A ampla recepção da atual terminologia do Caminho pode ser também 

vislumbrada em instâncias administrativas do município de Barra Longa: 

 

 
 

Fig. 6- Mapa do Caminho de São José. Barra Longa, Minas Gerais. Acervo da Câmara Municipal de 

Barra Longa. Foto tirada pelo autor em: 10 fev. 2021. 

 

Importante destacar que esta réplica do mapa referente ao Caminho está exposta 

na biblioteca da Câmara da cidade, juntamente com outras cartografias de Barra Longa 

(com seus distritos e povoados), além de fotos antigas e atuais de determinadas 

espacialidades do município. Não há, em contrapartida, mapas ou imagens de outras vias 

de acesso interligadas ao município; o mapa do Caminho de São José é o único 

apresentado.  

A referência cartográfica mais antiga por nós encontrada de Barra Longa consiste 

no Mapa da Capitania de Minas Gerais, produzido no ano de 1777, José Joaquim da 

                                                           
e avaliando as questões técnicas para efetivar o desenvolvimento turístico do Circuito” (SEBRAE, 2005, p. 

01). 
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Rocha62. Este mapa apresenta a cidade de Mariana, vilas paróquias, capelas, 

destacamentos, sítios e fazendas, aldeias de gentio e ainda a indicação de caminhos. 

Ademais, é possível visualizar os distintos rios e demais cursos d’água que entrecruzavam 

o território da Capitania. Assim, a demarcação político-administrativa da vila de Barra 

Longa também está especificada nesta produção. No período reportado por esse mapa, a 

localidade era conhecida como São José de Barra Longa, pois a nomenclatura Arraial da 

Barra de Matias Barbosa perdurou apenas até 1741.  

Também no Mapa Topográfico e Hidrográfico da Capitania de Minas Gerais63, 

cuja autoria e datação são desconhecidas, o território de Barra Longa é apresentado 

ladeado por caminhos e rios. Apesar de não haver dados precisos sobre quando este mapa 

foi produzido  

[...] alguns autores situam-no no final da primeira ou na segunda década 

dos Oitocentos, respectivamente como Santos (2003) e Adonias (1993), 

enquanto outros no final dos Setecentos, como Damasceno (2003), mas 

asseverando que a datação mais provável é a do último decênio dos 

Setecentos (SANTOS; CINTRA, 2011, p. 02).  

 

A presença de caminhos nos mapas oitocentistas não era casual. Entre o final do 

século XVII e início do XVIII, o fluxo de pessoas nos caminhos mineiros cresceu 

significativamente em virtude da mineração. Matias Barbosa, o potentado que fundou a 

povoação de Barra Longa, dedicou-se, inclusive, à rentável tarefa de abertura de estradas 

na região, tendo sido “fiador do contrato de entradas dos Caminhos Novo e Velho do Rio 

de Janeiro e São Paulo” (PINTO, 2010, p. 240). O próprio surgimento da futura cidade 

de Barra Longa inseriu-se nesse processo expansionista da colonização através da 

abertura de caminhos: 

                                                           
62 José Joaquim da Rocha nasceu por volta de 1740, no sul de Aveiro, Portugal. Chegou às Minas na gestão 

de Luís Diogo Logo da Silva como governador (1763-1768) e ficou aí até seu falecimento, em 1804, tendo 

permanecido solteiro. Vivia em Vila Rica. Serviu no Regimento de Cavalaria e em 1778, alcançou a patente 

de cabo de esquadra, quando se desligou do serviço militar. Até essa época, como engenheiro militar, 

trabalhara para fortificar pontos-chave da Capitania. Em 1789, foi denunciado como participante da 

Inconfidência Mineira pelo tenente-coronel Basílio de Brito Malheiro do Lago, outro implicado no levante. 

Em sua casa, Tiradentes teria proferido vários discursos em favor da rebelião; além disso, Tiradentes teria 

um mapa da região, produzido por Joaquim José da Rocha. Joaquim José da Rocha não chegou a ser 

indiciado como réu, embora a sentença de Tiradentes afirme ter ele conhecimento do levante. Escreveu três 

importantes Memórias históricas sobre esta Capitania, além de desenvolver produção cartográfica. Entre 

seus mapas, destacam-se cinco, datados de 1778, um relativo ao conjunto da Capitania e os demais sobre 

cada uma de suas comarcas: Rio das Mortes, Sabará (Rio das Velhas), Vila Rica (Ouro Preto) e Serro do 

Frio. (FURTADO, 2009, p. 155; 161-162).  
63 Segundo Márcia Maria Duarte dos Santos e Jorge Pimentel Cintra: “Deste mapa, são conhecidos três 

exemplares manuscritos: um pertencente à Biblioteca Nacional, estudado neste trabalho e no de Santos 

(2010); outro sob a guarda da Mapoteca do Itamaraty, apresentada por Adonias (1993); e, ainda, outro, do 

acervo do Gabinete de Estudos Arqueológicos de Engenharia Militar, de Lisboa, citado por Boschi (1998)” 

(SANTOS; CINTRA, 2011, p. 02).  
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O município [de Barra Longa] faz parte do Caminho dos Diamantes, 

também conhecido como Rota dos Diamantes da Estrada Real, criada 

no século XVIII pela Coroa Portuguesa, com o propósito de tornar mais 

rápido o escoamento do ouro e dos diamantes extraídos do norte de 

Minas Gerais. A Rota dos Diamantes liga os municípios de Ouro Preto 

e Diamantina, formando junto com o Caminho Novo e o Caminho 

Velho o Circuito turístico da Estrada Real (CARNEIRO; STEPHAN; 

REIS, 2017, p. 9). 

 

 
 

Fig. 7 – Mapa da Capitania de Minas Gerais64. 

O território correspondente ao atual município de Barra Longa encontra-se na área mais clara do mapa.65 

                                                           
64 ROCHA, José Joaquim da. Mappa da Capitania de Minas Geraes: que Mandou Fazer o llmo. e Exmo. 

Senhor d. Anto . de Noronha, Governador e Capitão Genal. da mesma Capitania. ...o fez 1777a. 1 mapa 

ms. Escala [ca. 1: 1 600 000]. Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro - BN / RJ. 
65 Agradecemos a Ana Carolina Salmont por este tratamento de imagem. 
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Fig. 8 – Mapa Topográfico e Hidrográfico da Capitania de Minas Gerais 66 

O território correspondente ao atual município de Barra Longa e ao Caminho de São José encontra-se na 

área mais clara do mapa.67 

 

Na Câmara Municipal de Barra Longa também se encontra disponível um folheto 

de apresentação do Caminho de São José e um convite para realização de caminhada 

nesse percurso. Em menção específica, o folder aproxima o Caminho de São José a outras 

                                                           
66 Mapa topografico e idrografico da capitania de Minas Geraes: toda esta capitania he coberta de mattas e 

só nas comarcas do Rio das Mortes, Sabará e Ferro tem manxas de Campo. [S.l.: s.n.], [17–]. 1 mapa ms, 

col., 74,5 x 67,5cm em f. 77,5 x 68,8. Biblioteca Nacional. 
67 Agradecemos a Ana Carolina Salmont por este tratamento de imagem. 
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experiências histórico-culturais, como ocorre na menção ao Caminho da Luz68 e também 

ao Caminho de Santiago de Compostela69. O Caminho de São José insere-se, assim, na 

dinâmica de “[...] construção ou a ‘invenção’ de determinados caminhos ou rotas de 

peregrinação no Brasil que têm como inspiração o Caminho de Santiago de Compostela” 

(STEIL; CARNEIRO, 2008, p. 105) 

  
 

Fig. 9 - Texto de apresentação do Caminho de São José. 

Acerco da Câmara Municipal de Barra Longa. Foto tirada pelo autor em: 10 fev. 2021.  

 

 Nesse folder, assim como nos demais documentos transcritos sobre o Caminho de 

São José, evidencia-se a convergência de dimensões de historicidade, cultura e convívio 

                                                           
68 Segundo o site “Peregrinos Sem Fronteiras”: “O Caminho, que é todo sinalizado por setas, marcas 

amarelas e placas indicativas, tem início na cidade de Tombos (conhecida como Portal de Minas), a 383 

quilômetros da Belo Horizonte – capital do estado de Minas Gerais, e termina no Pico da Bandeira. São 

quase 200 quilômetros percorridos pelas montanhas de Minas em sete dias de caminhada, passando por 

fazendas centenárias, matas, cachoeiras, santuários e antigas estações ferroviárias” (PEREGRINOS SEM 

FRONTEIRAS, s/ d.). Não obstante, “[...] pode ser percorrida a pé partindo de Tombos, passando por 

Catuné, Igrejinha, Água Santa, Jacutinga, Faria Lemos, Carangola, Caiana, Espera Feliz, Quiçé, Pedra 

Menina, Galiléia, Boa Vista, Caparaó até o Alto do Caparaó” (PEREGRINOS SEM FRONTEIRAS, s/ d.). 
69 Segundo Marco Túlio de Sousa, a origem da peregrinação no Caminho de Santiago de Compostela pode 

ser remetida ao século IX (SOUSA, 2020, p. 22). Ademais, a respeito deste caminho, sabe-se que: “Todos 

os anos, milhares de pessoas de várias partes do mundo desembarcam na Europa com um objetivo: 

peregrinar pelo Caminho de Santiago. São vários os percursos possíveis, com níveis de dificuldade, 

paisagens e tempo de deslocamento diferentes. Em comum, todas as rotas têm o ponto final: Santiago de 

Compostela, na Espanha” (MELHORES DESTINOS, 2018).  
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com a natureza. Dessa maneira, este Caminho pode ser considerado um “ambiente”70 que, 

em paralelo, vem passando por um processo de patrimonialização, conforme indicado no  

Parecer técnico sobre a avaliação e/ou sugestões de medidas a serem adotadas 

especificamente no tocante ao Caminho Turístico de São José e ao Conjunto Paisagístico 

do encontro dos Rios do Carmo e Piranga, de 2020: 

Cabe destacar que o Caminho de São José também foi avaliado como 

bem cultural imaterial, inserindo-se na categoria lugar,71 tendo em vista 

sua importância para a tradicional Caminhada de Santana, procissão 

que vai de Rio Doce a Santana do Deserto por ocasião da abertura dos 

festejos à Padroeira de Sant’Ana. Outros bens, como a Congada de 

Nossa Senhora do Rosário, estão relacionados a essa caminhada. 

Ademais, a Gruta de Lourdes e a Corrida Rústica são referências 

associadas ao caminho (INSTITUTO LACTEC, 2020, p. 3).  

 

Os levantamentos patrimoniais também destacam a Gruta São Gonçalo, ponto de 

visitação de pesquisadores e turistas que foi considerado um bem imaterial do município 

de Barra Longa, tombado na categoria de Sítios Naturais, no ano de 2004 (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE BARRA LONGA, 2017).  

 

1.1. Uma via devocional  

A incidência do imaginário católico no ambiente Caminho de São José pode ser 

reconhecida na atribuição do próprio nome pelo qual o percurso é hoje mais conhecido – 

São José. Sobre tal nomenclatura, José Alberto Barreto, que a formulou, sendo também 

responsável também pela ampla divulgação dos aspectos históricos, culturais e 

ambientais dessa via, afirma que: 

[...] eu não sei se foi ideia minha, não sei se alguém me deu a sugestão, 

eu sei que depois que meu pai morreu, é, eu era católico que daqueles 

que comungava todo, todo ano pelo menos, que não perdia missa se não 

ia pro inferno, né? Fui assim até os 20, 30 anos [...]. E me veio a ideia, 

o meu pai passou a ser pra mim um segundo são José, eu misturo até 

hoje, pra mim, na minha mente, cada vez mais velha, São José e meu 

pai acabam sendo uma criatura só. E eu descobri lá no Rio Grande do 

Sul, descobri vendo televisão falando de temperatura baixa, até neve no 

Brasil, tem uma cidadezinha no Rio Grande do Sul que se chama São 

José dos Ausentes [...], aí eu inventei uma Barra Longa só pra mim, se 

chama Barra Longa de São José de Botas dos Ausentes. Essa só existe 

na minha cabeça e no meu coração, né? E os moradores da minha Barra 

                                                           
70 Conforme conceituação elaborada no capítulo 1 desta dissertação. 
71 O Decreto 3.551/2000, ao instituir o registro do patrimônio imaterial no país, criou o instrumento jurídico 

do “Registro” de Bens Culturais de Natureza Imaterial, em quatro Livros: o das Formas de Expressão, o 

dos Saberes, o das Celebrações e o dos Lugares. O decreto não contém uma definição explícita do 

patrimônio imaterial, e sim implícita, estabelecida por dois meios: quatro listas de tipos de bens passíveis 

de inclusão e a definição, como critério geral de inclusão, da continuidade histórica do bem e sua relevância 

nacional para a memória, a identidade e a formação da sociedade brasileira (SANDRONI, 2010, p. 374). 
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Longa são os que morrem, semana passada foi mais uma prima com 

mais de 90 anos. E eu batizei o Caminho de São José e andei escrevendo 

[...] (BARRETO, 2021).  

 

Ainda nessa perspectiva, registrada por José Alberto em seu livro Alguns Barretos 

de Barra Longa, já mencionado anteriormente, o caminho de São José possui 

efetivamente uma faceta de remissão ao transcendente:  

O trecho onde, dizem, o poder mágico do rio é maior, e que eu chamo 

de ‘Caminho de São José’, começa em Barra Longa, onde há três 

séculos se reza ao padroeiro, símbolo do Pai de família; rio abaixo, logo 

se chega à cidadezinha de Rio Doce, onde os moradores se lembram 

com mais frequência de Santo Antônio, que ampara namoros, 

namorados e casamentos; ali mesmo, pertinho da cidade, o Carmo junta 

suas águas às de um rio seu irmão, o Piranga: o encontro dos rios se dá 

num recanto bonito, um arquipélago com mais de trinta ilhotas, cobertas 

ainda por exemplares da quase extinta Mata Atlântica; da mistura das 

águas dos dois, se origina o Rio Doce, um dos maiores do Brasil. A 

caminhada se aproxima do final, que é o templo (antes uma capelinha 

linda!) no povoado de Santana, avó de Jesus, mãe de Maria, sogra de 

José. Como se vê, todos símbolos religiosos importantes, relacionados 

à família, essa a magia maior do ‘Caminho de São José’... (BARRETO, 

2002, p. 24). 

 

 

Fig. 10 – Capa do livro Alguns BARRETOS de Barra Longa72 de autoria de José Alberto Barreto. 

                                                           
72 Segundo o prefácio da presente obra, acerca desta mesma produção: “Resolveu ele [José Alberto Barreto] 

descobrir todos os nossos parentes BARRETO, a partir de seus avós, Antônio Roque Barreto e Ana 

Umbelina das Neves, pois o principal objetivo era prestar-lhe uma homenagem póstuma. Daí teve início 

uma incrível jornada, que se arrastou por quase vinte anos, com algumas interrupções, começando, como 

não poderia deixar de ser, por Mariana, para onde converge toda a documentação da Arquidiocese. Ali, 

foram consultados documentos, livros de registro de batizados, óbitos, processos de casamentos e outros. 

O mesmo trabalho foi feito em Barra Longa e Rio Doce (nos cartórios e nas igrejas)”.   
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Ainda no âmbito do imaginário católico, convém novamente destacar a presença 

de certos objetos de madeira nas mãos dos excursionistas, similares a cajados, como 

indicado na fotografia reproduzida a seguir.  

 
 

Fig. 11 - José Alberto Barreto e amigos no Caminho de São José.  

Arquivo da Câmara Municipal de Barra Longa.73 

 

Contudo, se na imagem apresentada na Introdução desta dissertação apenas uma 

pessoa portava o artefato, nesta foto, as três mulheres que acompanham José Alberto 

Barreto manuseiam tal espécie de bastão. Desse modo, levando em consideração a 

repetição desta ocorrência, convém discorrer acerca dos usos deste material: 

Para muitos, o bastão pode ser totalmente dispensável e supérfluo, ou 

até mesmo ser visto como um ‘adorno’ usado por pessoas mais vaidosas 

e exibicionistas. Na verdade, a utilização dos bastões em caminhadas 

nada mais é do que a continuação histórica da relação do homem com 

o uso de bastões. Estamos falando de algo milenar, místico e 

emblemático. Os ‘cajados’ ou ‘varões’ eram utilizados por pastores 

para guiar as ovelhas. Também serviram como ajuda nas caminhadas 

de monges budistas. Na religião cristã eram utilizados para realizar 

exorcismos. Era um instrumento para castigar e também um símbolo de 

poder.  Moisés possuía um bastão ou ‘varão’ que se transformou em 

serpente, simbolizando o poder de Deus. Os bastões ou varões eram 

também utilizados para defesa e caça. Na mão dos mestres 

simbolizavam o ensino e o conhecimento. Eram o eixo do mundo 

(TRILHAS E PROSAS, 2014). 

 

 Nesta mesma perspectiva, é importante acrescentar que “excluindo-se o lado 

místico da questão, os bastões de caminhada exercem de certa forma as mesmas funções 

que os varões e cajados exerciam há milênios de anos” (TRILHAS E PROSAS, 2014) no 

                                                           
73 Imagem cedida por José Alberto Barreto 
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tocante à inter-relação mantida com o meio natural, a fim de que fossem viabilizadas as 

migrações e as produções econômicas.74 

No cerne das discussões sobre a esfera mística dos caminhos e até mesmo de 

práticas como o uso dos artefatos descritos, cabe discorrer, ainda que pontualmente, sobre 

as devoções católicas mencionadas por José Alberto Barreto. Acerca de são José, o 

catolicismo conferiu maior atenção  

[…] apenas no século XV, ganhando fôlego sobretudo com o Concílio 

Tridentino, por sua associação ao dogma da Encarnação, com 

concomitante difusão do culto mariano. Contudo, foi na segunda 

metade do século XIX que essa piedade adquiriu facetas claramente 

sociopolíticas: em 1870, logo após a interrupção do Concílio Vaticano 

I em decorrência da guerra franco-prussiana, Pio IX, com o decreto 

Quemadmodum Deus, proclamou são José patrono da Igreja universal 

e instituiu sua festa no dia 19 de março. Leão XIII, por sua vez, de forma 

articulada à formulação da doutrina social da Igreja, apresentou são José 

como modelo dos pais de família e dos operários, através da encíclica 

Quamquampluries, de 1889. Mas logo depois, a piedade a são José 

evidenciou as permanências culturais da fé: Bento XV, no contexto de 

crise pós I Guerra Mundial, mediante o motu próprio Bonum Sane, 

reportou-se a são José como padroeiro dos agonizantes, como fora 

costume no catolicismo, principalmente até o século XVIII. Por fim 

[…] Pio XI75 reconheceria em são José um poderoso escudo da 

religiosidade contra o ateísmo (BUARQUE; PIRES, 2012, p. 121). 

 

A devoção a são José obteve ampla difusão no Bispado e, posteriormente 

Arquidiocese de Mariana.76 Assim, já em 1902, o Boletim Eclesiástico da Arquidiocese 

de Mariana exortava: 

A devoção ao glorioso Patriarca S. José, que tanto incremento tem 

tomado nos nossos dias, recomenda-se ao clero e aos fiéis pelos mais 

sólidos motivos, que a transformam por assim dizer numa verdadeira 

obrigação religiosa. Oferecendo aos sacerdotes norma da vigilância, 

respeito e amor com que devem zelar os interesses de Jesus e Maria; 

dando aos nobres lição severa de resignação em meio as desventuras e 

acasos da vida; exemplo vivo, modelo acabado de lar cristão; vida de 

trabalho, escondida e humilde, que reabilita a classe operária, 

enobrecendo a pobreza e iluminando o infortúnio, não há uma condição 

na existência, um estado na sociedade, uma aspiração legítima no 

século a que devoção de S. José não traga alimento corroborante e 

impulso poderoso. [...] O culto de S. José, cujo desenvolvimento nos 

nossos dias constitui um grande progresso sobre os séculos passados, 

                                                           
74 “Ajudar no equilíbrio em subidas e descidas de encostas e em terrenos acidentados [...]; Aliviar o peso 

exercido nos joelhos; Servir como instrumento de defesa em eventuais ataques de animais ou insetos; 

Proteger o rosto e os braços de arbustos e galhos em trilhas mais fechadas; Identificar ou afugentar répteis 

em terrenos de vegetação densa; Alcançar frutos em árvores; Medir a profundidade de rios ou riachos; 

Servir como apoio e alavanca para um colega além do alcance dos braços – substituindo cordas de pequena 

extensão – em subidas, descidas ou travessia de rios e lagos (TRILHAS E PROSAS, 2014). 
75 Cujo pontificado estendeu-se de 1922 a 1939. 
76 O Bispado de Mariana foi criado em 1745 e a elevação à Arquidiocese ocorreu em 1906. 
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não é uma simples manifestação de devocionismo sentimental, é uma 

prática devota, um exercício de piedade aconselhado, inculcado pelo 

episcopado católico, tendo a sua frente o Vigário de Nosso Senhor, o 

[...] papa Leão XIII (AEAM, 1902, p. 150-151). 

 

Especificamente em relação a Barra Longa, desde as primeiras décadas do século 

XVIII a devoção a São José era difundida na referida porção geográfica. Esta devoção 

ocasionará a construção de uma capela dedicada ao santo, que em 1741 tornou-se matriz 

da paróquia recém-criada: 

A primitiva capela de São José da Barra Longa, desde sua fundação até 

1741, fez parte integrante, na condição de filial, da freguesia do 

Furquim. Neste ano, a 21 de outubro, desmembrando-a da referida 

freguesia, Dom Frei João da Cruz, bispo do Rio de Janeiro, a cuja 

diocese pertencia então o distrito das Minas do Ouro, elevou-a à 

categoria de paróquia, vinte e três anos depois do dia, afirmado pelos 

velhos historiadores, como sendo o da criação da freguesia 

(TRINDADE, 1962, p. 31).   

 

A devoção a São José era expressa em Barra Longa, sobretudo, nas comemorações 

em honra ao santo. Antônia Ferreira da Silva recorda sobre como elas ocorriam durante 

sua infância e juventude, além de detalhar sua relação com o santo em questão: 

As festas eram lindas, as festas de São José, era um senhor que chamava 

Sr. Beijo, ele que fazia, ele que era o festeiro, sabe? E toda vida São 

José foi muito venerado, foi muito, o povo aqui era muito devoto de 

São José e é devoto. Não é só eu. Eu rezo para São José todos os dias, 

assim, eu rezo o terço, né, todo dia eu rezo. Eu sou rezadeira (SILVA, 

2021). 

Na atualidade, as festividades promovidas na cidade de Barra Longa 

homenageando o santo seguem ocupando espaço significativo na vida de indivíduos 

católicos e até de não católicos, conforme pondera Anunciação: 

A festa de São José de Barra Longa, ou Festa do Padroeiro, forma um 

conjunto bastante heterogêneo, do qual os elementos religiosos, 

pomposos e folclóricos não são excluídos. Com efeito, ela contém 

solenidades religiosas como coroações, procissões, missas, alvoradas, 

repiques dos sinos, mas também profanas, como bailes, levantamentos 

de mastros, toques das bandas (músicas eruditas e populares) e outras, 

por meio das quais se exprimem as afinidades e analogias de São José 

com seus devotos. Os jogos e os leilões realizados nas barraquinhas ao 

ar livre, as festas de rua com seus bailes e toques de sanfona e com a 

representação das corporações musicais são significativas em todo o 

contexto. Essas cerimônias e festejos podem existir independentemente 

uns dos outros, o que é habitual. Mas, os principais acontecimentos 

celebrados são, com efeito, as novenas, as missas, as procissões e as 

coroações (ANUNCIAÇÃO, 2007, p. 101). 
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Se o Caminho de São José tem como marco de partida ou chegada a igreja matriz 

dedicada a este santo, ao longo do percurso existem duas igrejas bem frequentadas, que 

foram consagradas a Santo Antônio e a Santana.  

 

 
 

Fig. 12 – Igreja Matriz Santo Antônio. Rio Doce-MG.  

Arquivo da página no Facebook da paróquia77. 

 

 
 

Fig. 13 – Igreja de Sant’Ana. Santana do Deserto. Arquivo do site Mais de Minas78.  

                                                           
77 Disponível em: https://www.facebook.com/Par%C3%B3quia-Santo-Ant%C3%B4nio-de-Rio-Doce-

MG-2196901623911836/.  
78 Disponível em: https://www.minasgerais.com.br/pt/atracoes/rio-doce/igreja-de-santana-2.  
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Santo Antônio de Pádua (também conhecido como Santo Antônio de Lisboa, por 

ter nascido nesta cidade) viveu entre os séculos XII-XIII. Tendo ingressado na Ordem 

Franciscana e era tido como grande pregador e também taumaturgo. Tornou-se um dos 

santos mais populares em Portugal,79 como também o era são José, mas, paradoxalmente, 

era dotado de uma faceta devocional contraposta àquela conferida ao pai de Jesus. Assim, 

enquanto são José era tido como modelo de castidade, pois Maria teria se mantido virgem 

mesmo após o casamento, santo Antônio, pelo contrário, era comumente conhecido como 

“santo casamenteiro”, carisma que incluía o avivamento da atração afetiva e até mesmo 

da paixão sexual entre os fiéis (AZZI, 2004, p. 172). Aliás, não casualmente, sua festa é 

celebrada no mês de junho, contrapondo antigas celebrações agrárias e da fertilidade 

(FERREIRA, 2006. p. 42).80 Dessa maneira, grosso modo, são José foi uma devoção 

incentivada pelo segmento eclesiástico, vinculado à ortodoxia doutrinal, enquanto santo 

Antônio tornou-se afamado por sua imbricação às culturas subalternizadas.  

Por sua vez, o culto a Santana foi bastante fervoroso em Minas desde o período 

colonial, como demonstram os estudos dos testamentos da época. Santana, porém, não é 

uma figura bíblica mencionada nos quatro evangelhos canônicos, e sim num texto 

apócrifo, o proto-Evangelho de Tiago, composto provavelmente no século II. A despeito 

disso, Ana e Joaquim, considerados progenitores de Maria, foram integrados à liturgia 

católica e, nos tempos modernos, a devoção a Santana foi propagada pelos jesuítas, 

inclusive em suas missões na América Portuguesa (MOTT, 1993, p. 68-69). 

É curioso observar que a maior parte dos devotos de Santana nas terras mineiras 

do Setecentos eram homens nascidos em Portugal e de condição livre. Geralmente 

alfabetizados, com atividades ligadas ao comércio ou às armas, tais sujeitos viam em 

Santana, mãe e mestra da Virgem Maria, uma protetora com quem podiam identificar-se, 

pois eles também precisavam dispor do domínio do saber letrado para bem viver. Mais 

interessante ainda é que, entre as mulheres, o maior número de devotas de Santana 

Colônia não estava entre as portuguesas, e sim entre aquelas que nasceram nas Colônias 

ou entrepostos comerciais ultramarinos, sendo que mais de 50 % eram africanas ou suas 

descendentes. Neste caso, a afinidade com Santana não se encontrava ligada ao 

                                                           
79 “Não há dúvidas que Santo Antônio goza do maior prestígio na sociedade colonial [brasileira]. Isto se 

deve principalmente a dois fatores: Por ter pertencido à ordem franciscana e serem os frades os primeiros 

evangelizadores dessas terras; e talvez o mais importante deles, por ser português de nascimento” 

(FERREIRA, 2006, p. 42). 
80 Em alguma medida, as festas juninas mantiveram vínculos com os ritos agrários europeus, pois junho é 

o “mês em que se comemora a colheita do milho no Brasil; quando os rios estão baixos e o solo pronto para 

enfrentar o plantio” (COSTA, 2012, p. 17). 
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letramento, mas sim à incumbência de cuidar da infância e da adolescência, tarefa muitas 

vezes desempenhada pelas amas-de-leite ou criadas, e não pelas sinhás (BUARQUE, 

2013, p. 43-44). 

Ainda na circunscrição geográfica de Rio Doce e no âmago de tais devoções, 

convém demarcar a existência da chamada Capela Marimbondo (IPAC, 2020, p. 11), 

construção que leva esse nome em virtude da comunidade rural do Marimbondo81, situada 

“a 300 metros de distância da estrada principal, pela esquerda, a uma altitude de 

aproximadamente 30 metros” (AMAPI, 2004). De forma sintética, pode-se indicar que a 

edificação desta Capela, situada ao longo do trajeto analisado, se insere, de acordo com o 

Inventário de Proteção do Acervo Cultural do Município de Rio Doce, no contexto de 

“[...] construções recentes, já dos séculos XX e XXI” (IPAC, 2020, p. 10).  

 

 
 

Fig. 14 – Capela Marimbondo. Rio Doce, 11-09-2020. Autora: Tayami Fonseca França82. 

 

Que interfaces as devoções a são José, santo Antônio e Santana podem manter 

com o percorrer caminhos e picadas mineiras? A realização de tais trajetos, em espírito 

                                                           
81 Cf: https://www.riodoce.mg.gov.br/index.php/nossa-cidade/a-cidade.  
82 Imagem disponível em: IPAC, 2020, p. 15. 
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de fé, retoma a simbologia das antigas peregrinações e romarias,83 associadas 

simbolicamente a práticas simultaneamente celebrativas (em honra ao santo protetor) e 

penitenciais (por parte do fiel que a realiza), a culminar na chegada a um santuário ou 

local sagrado.84 Em suma, trata-se de um rito de restauração da comunhão entre o 

humano, o cosmológico e/ou o transcendente e justamente por isso, perpassado por 

marcos geográfico-religiosos, como ocorre no Caminho de São José, pontilhado por “[…] 

fazendas históricas […] com oratórios e capelas, as quais possibilitam uma visita 

monitorada em grupos ou de forma individual” (AMAPI, 2004, v. 1, p. 35). Ademais,  

[...] as peregrinações são descritas como experiências que podem 

proporcionar aos peregrinos ‘conhecimento de si mesmos’, 

‘introspecção’, ‘despojamento material’ em uma dimensão mais 

subjetiva. Mas também pode favorecer o contato dos peregrinos com 

‘paisagens’, com uma ‘natureza exuberante’ e com ‘belos quadros da 

natureza’. Além disso, valoriza-se a possibilidade de conhecerem, 

durante o percurso, ‘patrimônios nacionais’, ‘sítios históricos e 

arqueológicos’, ruínas etc. Ao mesmo tempo aponta-se uma dimensão 

da experiência de se realizar esses caminhos que pode significar 

também uma peregrinação ‘mística’ ou ‘religiosa’, por meio da qual 

podemos ter “aproximação de Deus”, contato com o ‘Criador’ e ‘fervor 

religioso’. Seguindo ainda a polissemia dos sentidos, a experiência de 

peregrinação pode conjugar também lazer, esporte e ecologia, sendo 

que esses ‘atributos’ ou ‘atrativos’ não são excludentes, mas 

combinam-se de acordo com a interpretação muitas vezes construída 

pelos idealizadores destas rotas, servindo de suporte para suas distintas 

imagens e representações (CANEIRO, 2013, p. 136). 

 

Nesse âmbito cultural-religioso, outro marco de grande importância nos trajetos 

de peregrinações e romarias, inclusive no Caminho de São José, são os cruzeiros. Desde 

o século XVIII, nas terras da América Portuguesa, era comum a colocação de cruzes nas 

pontes e nos entroncamentos dos caminhos, bem como de cruzeiros (que muitas vezes 

ostentavam os símbolos do martírio de Cristo) defronte à ermidas e capelas e nos lugares 

mais altos das vilas e arraiais.  

Em Minas colonial, era atribuído ao simbolismo da cruz a capacidade de espantar 

maus espíritos ou assombrações, que supostamente teimariam em insuflar brigas e 

confusões nas áreas de garimpo. A Santa Cruz ainda defenderia seus devotos contra os 

                                                           
83 “Inclusive, em relação ao uso destes termos, nota-se em língua francesa e inglesa, não se fala ‘romaria’ 

e ‘romeiro’, mas, apenas, ‘peregrinação’ e ‘peregrino’. Já nas línguas portuguesa e espanhola, usam-se no 

mesmo sentido as duas palavras, sendo mais comum o emprego dos termos ‘romeiros’ e ‘romarias’ 

(ARAÚJO, 2009, p. 48). A palavra “romaria” está “correlacionada a Roma, centro da Igreja, portanto local 

de peregrinação desde os primórdios onde os cristãos se dirigiam em busca de perdão para os pecados 

cometidos, ou em busca de graças” (OLIVEIRA, 2011, p. 49). 
84“No caso cristão, inclusive, algumas sepulturas de mártires serviram de base para a construção de templos 

que se tornaram mais tarde verdadeiros centros de peregrinações” (ARAÚJO, 2009, p. 43). 
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perigos das doenças e dos malfeitores, tão recorrentes numa sociedade de cotidiano 

altamente violento, onde a injúria da escravidão era acompanhada por assassinatos, 

roubos, estupros sem conta, que atingiam distintas camadas sociais, embora em graus 

diferenciados: 

Cruzes à porta das casas, nos caminhos, nos altos de morros, nas 

guardas das pontes, em toda a parte, erguiam-se para espantar o 

demônio, que tinha razões de sobra para sentir-se à vontade em Minas, 

se não fora o empecilho frequente do símbolo da redenção. E todas as 

lendas demoníacas europeias andavam assustando os aventureiros, que 

ainda encontravam na nova terra sacis e curupiras, contra os quais era 

necessário reforçar sua proteção. A Igreja dava-lhes a segurança contra 

o demônio, ao qual muitas vezes se associavam com a firme intenção 

de lográ-lo (ROCHA, 2010, p. 66). 

 

De forma concomitante, ao longo dos caminhos tornados sagrados pela fé católica, 

elementos da natureza receberam conteúdos histórico-culturais: eles exprimiam potências 

divinas ou demoníacas, numa epistemologia que não dicotomiza sagrado e profano.85 Um 

exemplo dessa incidência sagrada imbricando o social e o meio natural no Caminho de 

São José é a Gruta de São Gonçalo86, também conhecida como Gruta dos Botocudos87: 

Localizada no alto de um morro, é constituída de um total de 3 salões, 

sendo que o da entrada é naturalmente iluminado, possuindo 

aproximadamente 12 m de altura e 18 m de comprimento, sendo seu 

piso plano e composto de areia com granulação fina, pouco compactada 

e de cor branca e preta. Já os outros salões apresentam em média 2 m 

de altura e largura e 3 e 6 metros. As rochas são sedimentares e 

metamórficas, de média granulação e coloração escura. Não há 

presença de espeleotemas e o material de superfície é composto 

somente de folhas e galhos. Há evidência de atividades no seu interior 

tendo sido identificado um vestígio de fogueira. No entorno observa-se 

pedra afastadas uma das outras com vegetação de cipós e trepadeiras e 

muita matéria orgânica no chão (AMAPI, 2004, s/ p.).  

 

                                                           
85 Não casualmente, “Na Idade Média a peregrinação encontrou um movimento em direção à natureza. 

Sujeitos comuns - peregrinos e penitentes leigos - abandonavam as cidades e se tornavam eremitas em 

lugares desérticos ou selvagens. Alguns desses lugares posteriormente se tornaram santuários e centros de 

peregrinação católica, sobretudo entre os séculos XVI a XVIII na Europa. O mesmo período se destacou 

pelas diversas aparições e descobertas de imagens milagrosas que fizeram efervescer o imaginário da 

população e deram início a diversos cultos e peregrinações” (MARQUES, 2017, p. 69). 
86São Gonçalo de Amarante nasceu em Portugal, no ano de 1187. Sacerdote, peregrinou pela Palestina e 

Roma. Torna-se ermitão e segue em caminhada até região distante, denominada Amarante, onde se fixa e, 

segundo a tradição, dedica grande atenção aos doentes e aos aflitos. Posteriormente ingressa nem um 

convento dominicano, dando continuidade às obras de caridade. Faleceu em 1259. A devoção foi trazida à 

América Portuguesa, particularmente a Minas Gerais. Assim, a paróquia de Acaiaca, vizinha a Barra Longa, 

tem São Gonçalo como padroeiro. 
87 As informações referentes a esta nomenclatura serão apresentadas no próximo tópico. 
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Fig. 15- Gruta de São Gonçalo/Botocudos. Caminho de São José.88  

 

A presente imagem é indicativa de como o acesso à respectiva gruta possuí certo 

nível de complexidade em virtude de sua localização geográfica, face à presença de 

distintos elementos de relevo e sobretudo de vegetação em seu entorno.  

Por outro lado, há também grutas de porte menor e com maior acessibilidade, 

algumas das quais, inclusive, talhadas por mãos humanas. É o caso da Gruta de Lurdes 

que está localizada, inclusive, próxima a uma nascente de água (AMAPI, 2004, p. 49). 

Alguns de seus empregos, mesclando o religioso e a relação com o meio natural, são: 

“Meditação e oração; abastecimento de água; realização de pedidos/promessas; 

agradecimento e bênção para a caminhada; retirada de orações” (AMAPI, 2004, p. 49). 

Outro exemplo é a gruta Nossa Senhora das Graças que também pode ser visitada pelos 

que transitam pelo caminho. Sobre ela, o Inventário de Proteção do Acervo Cultural do 

Município de Rio Doce - Minas Gerais – Brasil (IPAC) indica que nos arredores desta 

espacialidade há ainda um modesto ponto de apoio com sinalizações para os indivíduos 

que estão frequentando este local religioso ou apenas passando pelo trajeto.  

 

                                                           
88 Imagem disponível em: https://minasgerais.com.br/pt/atracoes/barra-longa/gruta-do-sao-goncalo. 

Acesso em: 14 abr. 2021. 
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Fig. 16 – Vista da Gruta de Nossa Senhora das Graças. Rio Doce, 11-09-2020.  

Autora: Tayami Fonseca França89. 

 

 
 

Fig. 17 – Vista de um ponto de apoio próximo a gruta de Nossa Senhora das Graças.90  

Rio Doce, 11-09-2020. Autora: Tayami Fonseca França.  

 

Ao demarcarem a incidência do religioso ao longo do Caminho, tais grutas, como 

as evidenciadas acima, podem ser considerados como expressões hierofânicas. Segundo 

a geógrafa Zeny Rosendhal, a hierofania não dicotomiza, como o fez a cultura ocidental, 

                                                           
89 Imagem disponível em: IPAC, 2020, p. 15. 
90 Placas como a que está sendo apresentada acima não costumam ser muito comuns. A inclusão de mais 

indicativos é, inclusive, um anseio das pessoas interessadas em realizar o Caminho de São José e é algo que 

as esferas institucionais que desejam investir nas melhorias do trajeto precisam atentar mais efetivamente.  
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o meio natural do social; em paralelo, ele exprime potências que incluem o humano, mas 

não são controladas por ele: 

A manifestação do Sagrado é indicada pelo termo hierofania, que 

etimologicamente significa algo de sagrado que se revela. O sagrado 

manifesta-se sempre como uma realidade de ordem inteiramente 

diferente das realidades do cotidiano. São inúmeras as hierofanias. A 

manifestação do sagrado se dá num objeto qualquer, uma árvore, uma 

pedra ou uma pessoa, por exemplo. A hierofania revela este ponto fixo 

denominado centro e que contém o simbolismo de fundação de Cosmos, 

isto é, o centro do mundo. O ponto fixo é determinado pela 

materialização do sagrado. O entorno possui os elementos necessários 

que compõem as formas espaciais. A hierarquia do sagrado no espaço 

é subjetiva, isto é, é dada pela sensibilidade do crente. A estrutura do 

espaço sagrado implica a ideia da repetição da hierofania primordial 

que o consagra e assim transfigura-o, singulariza-o e isola-o do espaço 

profano (ROSENDAHL, 1995, p. 98).91 

 

Apoiada nesse caráter hierofânico presente em alguns caminhos, a tradição das 

romarias foi retomada no tempo presente através da peregrinação anual promovida pela 

paróquia de Barra Longa no Caminho de São José.  

 

 
 

Fig. 18 - Barra-longuenses iniciando a caminhada de São José ainda durante a madrugada. S/ d. 

Arquivo Pessoal. 

 

                                                           
91 Assim, foi sob uma perspectiva de hierofania que Jésus Neves da Silva (2021), de 89 anos, morador de 

Barra Longa, assim expressou-se na entrevista por ela concedida: “Eu sou uma pessoa que eu vejo Deus 

em tudo. A minha filha –  ah, pai, o senhor não precisa ficar com isso –  não, Nara, eu fico observando as 

coisas de Deus. Por exemplo, cê vê uma formiguinha dessas miudinha [...], ela anda assim que cê não 

acompanha ela com as vista, né? Então a gente vê o quanto é o poder de Deus [...], uma planta, fico olhando 

uma semente, cê guarda, fica lá o ano inteiro, no dia que cê joga ela na terra ela nasce, tem vida”.  



62 
 

A moradora da cidade de Barra Longa, Elaine de Melo Etruzco Carneiro, de 65 

anos, discorreu, em uma entrevista, sobre a mobilização inicial para a realização dessa 

peregrinação. Segundo ela, a iniciativa partiu do administrador paroquial, padre Rodrigo 

Marcos Ferreira92, da Arquidiocese de Mariana, nomeado pelo bispo dom Geraldo Lyrio 

da Rocha, que então exercia o cargo de arcebispo metropolitano, para a paróquia de São 

José de Barra Longa em 2016. A chegada deste sacerdote à cidade ocorreu, assim, pouco 

tempo após o rompimento da Barragem de Fundão, contexto em que, segundo a própria 

moradora, os barra-longuenses encontravam-se muito fragilizados93. Dessa maneira, ela 

comenta, acerca da referida caminhada: 

Ela acontece junto com a festa de São José. Ela faz parte da 

programação de São José. Ele [padre Rodrigo] colocou isso como sendo 

uma tática, quer dizer, é uma penitência, é um momento de interação, e 

é uma coisa que pode, pode não, vai ser tradicional, já tem a camisa 

todo ano, todo mundo quer. Vai só aumento o número de pessoas que 

participam. [...] E com o negócio da lama, é o caminho que a lama fez 

(ETRUZCO, 2021). 

 

 
 

Fig. 19 – O padre e os fiéis durante o trajeto. S/ d. Arquivo Pessoal. 

 

 

                                                           
92 Informação disponível em: https://arqmariana.com.br/clero/pe-rodrigo-marcos-ferreira/. Acesso em: 14 

abr. 2021. 
93 Segundo a moradora: “Ah, virou uma coisa bacana também, veio com o padre Rodrigo. Essa coisa já é... 

Ele tem trazido muita coisa, ele tem levantado muita coisa tradicional, tem feito o povo daqui ter amor a 

essas coisas que ele perdeu, nós perdemos, né, ele tem levantado isso aí”. (ETRUZCO, 2021). 
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Nesta fotografia, têm-se o registro de uma das primeiras romarias promovidas pela 

paróquia São José de Barra Longa no mencionado Caminho. Interessante perceber que 

alguns participantes carregam os tradicionais estandartes, neste caso, como se observa, 

bordados em homenagem ao santo padroeiro. Além disso, nota-se que esta parte do trajeto 

é marcada por estradas estreitas, sem pavimentação, o que dificultaria, por exemplo, a ida 

durante períodos chuvosos. É perceptível também que não há um número grande de 

participantes, sendo possível contabilizar na fotografia 14 pessoas. Todavia, sabe-se que 

com o passar do tempo o número de interessados em percorrer a rota aumentou de forma 

expressiva.   

Em outro registro fotográfico, referente à peregrinação ocorrida em 2018, 

corrobora a assertiva acerca do crescimento no número de participantes em comparação 

com as edições anteriores. Como se pode notar, a quase totalidade dos participantes utiliza 

a camisa que foi confeccionada exclusivamente para este momento festivo. Outro aspecto 

que chama a atenção é a diversidade de idades entre os integrantes da caminhada, pois 

tem-se a presença de crianças, jovens, adultos e até mesmo idosos. Por fim, mas não 

menos importante, pode-se enfatizar a presença de um veículo oficial (certamente, da 

polícia local ou ainda da guarda municipal) escoltando os indivíduos pelas ruas da área 

urbana de Barra Longa, provavelmente visando a segurança dos mesmos. Fato indicativo 

da grande mobilização que tal caminhada provoca na cidade, extrapolando os limites 

religiosos do catolicismo e seus adeptos. 

 

 

Fig. 20 - Devotos saindo de Barra Longa em direção ao Caminho de São José. 2018.  

Arquivo pessoal. 
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Diante das informações apresentadas pela moradora Elaine Etruzco, julgamos 

pertinente ouvir e registrar o relato do próprio responsável pela paróquia São José de 

Barra Longa, padre Rodrigo Marcos Ferreira, agente motivador da iniciativa da 

caminhada durante os festejos em honra ao santo padroeiro. Em uma entrevista, ele 

discorreu sobre a importância da rota aqui investigada: 

O Caminho de São José, ele tava desativado, é o caminho que ligava, 

ainda liga hoje, a cidade de Rio Doce, o município de Rio Doce a Barra 

Longa […] eu não tenho dados históricos [mas] a gente pode dizer que 

era o caminho que os padres, os primeiros padres da paróquia de São 

José usavam também […] Atualmente, o caminho é um caminho de 

cultura […] Que as pessoas utilizam para caminhadas ecológicas, [para] 

outras expressões turísticas também [...] A gente usa para expressar 

também a fé. E expressar o sentimento de que estamos em festa. A gente 

sempre faz a caminhada de São José num domingo, ou dois domingos 

antes de iniciar a novena e a gente organizou de uma forma que todos 

que desejam possam participar. A gente sai de madrugada de Rio Doce, 

vem um número bom de participantes. Então é uma forma religiosa de 

valorizar essa expressão cultural que estava perdida no tempo 

(FERREIRA, 2021). 

 

Dessa forma, é possível considerar que o Caminho de São José, a exemplo de 

outros percursos retomados pelo catolicismo contemporâneo, apresenta-se como uma  

[…] tradição reinventada por seus idealizadores, que se apropriam de 

antigas trilhas e estradas percorridas pelos romeiros, transformando-as 

em um caminho capaz de atender aos mais diferentes tipos de 

peregrinos. Ao evocar a tradição, os idealizadores acionam um estoque 

de referências religiosas que foram sendo acumuladas em torno do 

misticismo das cidades […] fazendo com que o caminho surja como um 

produto novo, podendo ser utilizado tanto para fins religiosos como 

para o turismo e o lazer (CALVELLI, 2009, p. 77-78). 

 

Nesse aspecto, associações e poderes públicos consideram os santos padroeiros 

de capelas e oratórios existentes ao longo do Caminho de São José potenciais vetores de 

“festividades paralelas, propiciando um fluxo de visitantes contínuo através da realização 

de um calendário de eventos religiosos” (AMAPI, 2004, v. 1, p. 35). 

É nessa perspectiva que peregrinações e romarias são hoje integradas a circuitos 

relacionados ao patrimônio cultural-religioso:  

Desde o período colonial até a atualidade, as festas de caráter religioso 

no Brasil tomaram uma dinâmica própria. Tanto no que concernem os 

autores de sua promoção, como pela motivação dos partícipes. Ao atrair 

pessoas em romaria/peregrinação para pagamento de promessas, pedido 

de graças e penitência, estes festejos, acabam por se enquadrar no 

segmento do turismo religioso. As festas em louvor ao santo reúnem 
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elementos que perpassam pelos elementos patrimoniais do local […] 

(ARAGÃO; MACEDO, 2011, p. 401).94 

 

Em contrapartida a todas essas menções sobre o imaginário religioso conferidor 

de uma dimensão patrimonial ao ambiente Caminho de São José, são praticamente 

inexistentes referências a práticas e expressões culturais indígenas e africanas no tocante 

a este Caminho nas diversas fontes por nós consultadas. Sem dúvida, tal trajeto foi 

percorrido por grupos indígenas que, “em sua maioria nômades, viviam numa imigração 

constante com particularidade cultural inerente à vida deles” (RIBEIRO, 2008, p. 22). 

Logo, percebe-se uma profunda relação entre as culturas ameríndias e os caminhos:  

Apenas para expressar a correlação de mobilidade dos sertões com o 

nomadismo dos índios, citam-se como exemplo os Caiapós, que 

habitavam o sertão oeste na extensa faixa de terras entre Goiás e Minas; 

os Puris, que viviam no sertão leste na divisa do Espírito Santo e das 

Minas; os Cataguases, que estiveram presentes nos sertões do sul e por 

toda parte do centro das Minas; os Botocudos (termo que engloba vários 

povos sem considerar distinções e também incorre generalização), que 

se situavam nas áreas ao longo do Rio Doce, fronteira Minas-Espírito 

Santo e nos sertões da Bahia; os Tupis, que migraram do litoral e 

partiram para o Rio São Francisco, entre a Bahia e o norte de Minas [...] 

(RIBEIRO, 2008, p. 12-13). 

 

Assim, ao ser indagado sobre o trânsito de ameríndios no atual território de Barra 

Longa, José Alberto Barreto respondeu: “Com certeza! Era o caminho natural, né? 

Seguindo o rio, para pescar, para morar, até para plantar também viviam a beira do rio” 

(BARRETO, 2021). É também possível retomar a existência, nos arredores do Caminho, 

da já mencionada “Gruta dos Botocudos”95 ou Gruta de São Gonçalo. De acordo com o 

documento Circuito Turístico Serras de Minas - Diagnóstico, “[...] a gruta pode ter sido 

utilizada como abrigo de índios e negros foragidos na época da escravidão” (SEBRAE, 

2005, p. 45).  

Portanto, há uma intrínseca relação entre a rota investigada, a gruta ainda existente 

e a presença de populações indígenas na região, mas também africanas e afrodescendentes 

submetidas à diáspora e à escravidão nos planteis.96 Também para esses grupos, os 

caminhos eram de grande importância, inclusive em Barra Longa e suas cercanias. Daí 

                                                           
94 Também segundo FERREIRA, 2009, p. 17, as festas de caráter religioso “também perpetuam as tradições 

e constituem um verdadeiro patrimônio cultural”. 
95 O nome “Botocudo” foi atribuído pelos portugueses a grupos indígenas que utilizavam adornos nos lábios 

e nas orelhas, então comparados a botoques, rolhas usadas para tampar tonéis. O nome generalizou-se, 

passando a designar vários grupos indígenas do tronco macro-jê que resistiam à colonização. (ARAÚJO; 

SILVA, 2012, p. 52; MARINATO, 2007, p. 32-33). 
96 Em censo de 1835, é registrado que Barra Longa possuía 1.387 moradores livres e 924 escravos 

(MARTINS, 1990, p. 21). 
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que “A fuga de escravos era muito comum, para formar pequenos núcleos” (BARRETO, 

2021), mais conhecidos como quilombos. Expressão dessa presença afro em Barra Longa 

é o Congado realizado anualmente no povoado de Pimenta, considerado um bem imaterial 

pelo poder público municipal.97 Para além disso, nos limites geográficos do Caminho de 

São José existe ainda a tradicional Congada de Nossa Senhora do Rosário, em Santana 

do Deserto98, que se tornou bem inventariado da Prefeitura Municipal de Rio Doce, na 

categoria de patrimônio imaterial, no ano de 201199. 

 

1.2. Um enlace romântico com o ecológico 

 Se o imaginário religioso incidiu sobre o ambiente Caminho de São José desde o 

surgimento de Barra Longa no início do século XVIII, a valorização do meio natural só 

veio a ocorrer a partir de meados do século XIX, quando a cultura de inspiração romântica 

passou a ser difundida no Brasil. O movimento romântico valorizava grandemente a 

natureza, considerando-a “inspirada pelo espírito divino […] mas também [pela] mente 

criativa, [que] sendo profundamente solitária, ansiava pela harmonia entre o homem e a 

natureza” (WOLF; WALTHER, 2008, p. 6). Isso implicou que o meio natural passou a 

ser percebido como uma expressão estética, como “paisagem”.  

Quando se define a paisagem, do ponto de vista do senso comum, 

refere-se ao espaço que é abrangido num lance de vista, como se 

olhássemos através de uma janela. A paisagem, no entanto, esconde e 

posteriormente revela outras características que não podem ser 

percebidas pelo simples olhar ou pela imaginação. […] Assim, a 

paisagem como expressão visual do território e também, da relação 

mútua entre os seus elementos, pode assumir valores estéticos, 

culturais, geográficos e ecológicos, além de possuir um valor intrínseco 

(ao se referir ao sentimento, ao prazer, à contemplação) e um valor 

instrumental (de uso), tornando-se uma ferramenta para defesa das 

políticas de planejamento e gestão territorial (VIEIRA; VERDUM, 

2019). 

 

 No Brasil, o romantismo destacou uma percepção edênica da natureza, já presente 

nos primeiros escritos dos conquistadores lusitanos (CARVALHO, 1998), associando-a 

à constituição do Estado-Nação imperial, sendo que as riquezas naturais desempenhavam 

                                                           
97 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA. Disponível em: 

https://www.barralonga.mg.gov.br/images/divulgacao-sobre-patrimonio-cultural.pdf. Acesso em 8 nov. 

2021. 
98 O documento produzido pelo Instituo LACTEC, já mencionado neste trabalho, explicita a relação entre 

esta congada e o Caminho de São José: “Outros bens, como a Congada de Nossa Senhora do Rosário, estão 

relacionados a essa caminhada” (LACTEC, 2020, s/ p.). 
99 Disponível em:  

https://www.riodoce.mg.gov.br/phocadownload/lista_bens/ipac_divulgacao.pdf. Acesso em 12 nov. 2021. 
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papel fundamental neste processo. Já no período republicano, tal perspectiva edênica foi 

mantida, associada a uma estetização da paisagem, servindo de inspiração para diversos 

autores, inclusive no campo historiográfico. Dessa maneira, por exemplo, o cônego 

historiador Raimundo Trindade, na obra Genealogias da Zona do Carmo, descreve sua 

passagem pelo Caminho de São José, na companhia do avô, em tons bastante próximos à 

estética romântica: 

Foi há muitos anos. Andaria eu pelos doze ou treze do meu nascimento. 

Viajávamos, meu Avô materno e eu, de Barra Longa para Rio Doce, 

quando ao romper certa curva, nas proximidades da antiga fazenda do 

Bueno, feriu-me de improviso um raio rebrilhante, frechado de baixo, 

de uma das margens do rio Carmo. O histórico ribeirão, ao fundo, no 

vale distante, rolava soluçante; ia a gemer, quem sabe, saudades 

dolorosas de seus dias de esplendor, de seus enamorados mortos, 

daquelas cousas grandes que acabaram... 

O dia - não me lembro a quadra do ano - era um dia glorioso, alumiado 

pelos fulgores de um sol que ardia triunfante nas alturas, sobredoirando 

as coisas e emprestando ao cristal em montes pela praia o raio que me 

ofuscara. 

Não se me apagou mais da memória a paisagem que do Alto do Cabeça 

Seca, àquela hora, se desdobrara aos meus olhos de doze anos. A 

imaginação infantil teria posto no panorama cores e majestade 

porventura exageradas; mas estou a vê-las, com a mesma impressão de 

outrora, as grupiaras abandonadas, os taludes abertos em rasgões 

tenebrosos, as terras, derredor, gananciosamente raspadas pelo mineiro 

primitivo. 

A certa curiosidade, menos refreável, satisfez-me o Avô, bastante 

versado nas crônicas de sua velha e estremecida Barra Longa: haviam-

me impressionado, mais que tudo, os cascalhos amontoados que, lá, 

abaixo, reverberavam lavadinhos, cintilantes, a luz do sol sem nuvens 

daquele dia (TRINDADE, 1943).100 

 

 Já na atualidade, a estetização romântica da paisagem natural vem sendo 

reapropriada por uma abordagem ecológica: 

[...] a existência de uma certa influência indireta, na medida em que o 

romantismo brasileiro ajudou a construir uma imagem positiva do 

mundo natural, mesmo que idealizada e abstrata, ao transformar em 

símbolos de identidade nacional os céus, as águas e as magníficas 

florestas que compõe o berço esplêndido onde a nação está deitada. Esta 

atitude de valorização do mundo natural, presente tanto na cultura 

erudita quanto popular, é um recurso simbólico que vem sendo utilizado 

pelos ecologistas brasileiros da atualidade (PÁDUA, 2005, p. 70). 

 

É importante ressaltar, porém, que a associação entre a sensibilidade romântica e 

as reivindicações de cunho ecológico não abarcam a totalidade das proposições deste 

                                                           
100 Texto disponível em: http://www.arvore.net.br/trindade/introcucao.htm. Acesso em: 14 abr. 2021. 
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movimento na contemporaneidade, com divergências no tocante ao emprego do meio 

natural sob as premissas de autossustentabilidade.101  

Na atualidade, a significação do ambiente Caminho de São José sob um 

imaginário ecológico perdura ressaltando sua apreciação estética através da concepção de 

paisagem, por vezes alçada à concepção de efetiva obra-prima. Dessa maneira, não por 

acaso, padre Rodrigo Ferreira menciona que “O município de Barra Longa é riquíssimo, 

[…] é uma obra-prima natural, nós temos muitos montes, muitas cachoeiras, muita mata, 

o município todinho tem uma diversidade incalculável de elementos da natureza, que a 

gente não vê em outras realidades” (FERREIRA, 2021). 

As assertivas do sacerdote correspondem, efetivamente, com a realidade, pois 

além dos já descritos, existem tantos outros marcos naturais que associam-se ao 

imaginário ecológico do Caminho de São José. Pode-se citar, por exemplo, a Cachoeira 

Jurumirim e a Gruta da Gameleira; o Córrego da Divisa, o famoso Paredão de Pedra, o 

encontro dos rios Carmo e Piranga, além do mirante do Rio Doce (AMAPI, 2004, s/ p.). 

Todos esses elementos, somados aos não mencionados, integram o respectivo ambiente 

do Caminho e, dessa maneira, interagem com os viandantes que transitam por esta rota.  

Simultaneamente, a antiga valorização romântica do meio natural e uma vertente 

da atual abordagem ecológica convergem com um imaginário religioso no discurso de 

vários moradores de Barra Longa, estando também presente no hino composto pelo padre 

Rodrigo Ferreira em homenagem a São José. A letra dessa música interliga, assim, 

informações teologais a respeito do santo com características histórico-naturais do 

município. Em entrevista, o padre Rodrigo Marcos explanou a respeito do processo de 

formulação do hino: 

E da minha parte, no segundo ano que eu cheguei em Barra Longa, é, 

eu venho de uma, de uma cultura na minha cidade muito forte de 

devoção, de valorizar a festa do padroeiro, e, eu, no segundo ano que 

eu estava em Barra Longa, eu senti a necessidade de ter uma música 

própria de São José, um hino de São José que retratasse as 

características da devoção e neste hino algo que remetesse à história da 

paróquia e da cidade. A gente vê isso, isso é muito comum em muitas 

realidades paroquiais, então eu resolvi criar o hino de São José; eu gosto 

muito de poesia, eu fiz um poema e desse poema eu fui colocando a 

melodia, e da melodia foi nascendo o hino de São José. E hoje a gente 

tem o hino, que se baseia na história do início do município, os dois 

rios, da paisagem, daquilo que rodeava a cidade, das cachoeiras, das 

matas e da devoção. Expressando a cultura, expressando o início de 

                                                           
101 “Enquanto a linha da ecologia tendia a equacionar território com uma natureza romantizada, a linha do 

ambientalismo moderado parece ver o território como um quadro neutro, em contraposição à linha da 

ecologia política. Esta linha tende a considerar não apenas o território mas a própria socionatureza como a 

base do processo produtivo e como palco de conflitos” (JATOBÁ; CIDADE; VARGAS, 2009, p. 49). 
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Barra Longa e a devoção, lógico, a São José. E o hino foi feito, é uma 

poesia cantada na boca dos barra-longuenses e que eu sinto que sai 

realmente do coração deles (FERREIRA, 2011).  

 Gentilmente, o referido presbítero disponibilizou a letra do hino para uso no 

presente trabalho: 

Hino a São José, padroeiro de Barra Longa 

1 – Meu glorioso São José / Pai adotivo de Jesus / esta cidade que te 

guarda / que te venera e te ama. Ó Barra Longa, terra amada / por São 

José abençoada / Rogai a Deus por esse povo que vos tem como patrono 

seu. 

Refrão: Meu São José das altas colinas / De rios que se encontram / de 

águas cristalinas. Meu São José, casto esposo de Maria / protetor de 

Barra Longa / nossa terra tão querida! 

2 – Ó protetor da Santa Igreja / que lá dos céus olha por nós / aqui 

chegastes há três séculos / para nos dar o seu auxílio / das vastas matas 

e campinas / dai firme fé ao povo cristão / sede socorro, nosso amparo 

e nossa eterna proteção. 

3 – Hoje com júbilo cantamos/ ao glorioso São José / preclaro esposo 

de Maria / exemplo de heroica fé / a ti ó pai de nossa gente / guarda fiel 

destes mortais / olhai por nós que suplicamos de vós as bênçãos 

eternais.  

Ademais, sobre o entrecruzamento de leituras ecológicas, o imaginário religioso 

e a conjuntura político-social do tempo presente, argumenta padre Rodrigo: 

[…] Então, animais, a própria natureza, muita água, o hino e o próprio 

caminho de São José são expressões de um apelo que a gente tem a 

natureza nas mãos, mas não é nossa, ela é de Deus. E um apelo também 

a essa realidade de dois sofrimentos que a população, o município 

enfrentou, esse contraste, a gente quer viver e ter um lugar de paz, um 

lugar onde temos direito de aproveitar as belezas naturais, mas que 

somos desafiados por causa de um desastre, um crime ecológico, que, 

de repente, sem pedir licença, sem pedir a permissão do povo de Barra 

Longa, vem e desestrutura tudo, traz desconforto ao povo (FERREIRA, 

2021).  

Sob tal interface, o imaginário católico aproxima-se ainda mais dos movimentos 

ambientalistas, que ganharam destaque sobretudo após a queda da Barragem de Fundão, 

reivindicando a reparação/recuperação do território e dos ecossistemas atingidos. Não 

obstante, mesmo antes desse crime socioambiental, várias eram as demandas, em termos 

ecológicos: 

Atualmente, a quase totalidade da área da bacia do Rio Gualaxo do 

Norte encontra-se desmatada tanto devido à atividade de extração 

mineral, quanto à pecuária extensiva e à agricultura de subsistência 

praticadas com técnicas inadequadas, além da ocupação desordenada e 

de risco em áreas de preservação permanente – APPs. Tais práticas 

contribuíram para a compactação e o empobrecimento do solo além de 
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retirar e substituir a vegetação nativa por espécies exóticas, 

majoritariamente pastagens e eucaliptos (FERNANDES, 2017, p. 22).  

 

Em relação à degradação ambiental, atentava-se também ao processo de 

desmatamento de diversas áreas, inclusive aquelas ladeadas pelos caminhos que 

conduzem a Barra Longa: 

Na zona rural de Paracatu de Baixo até Barra Longa - fora das áreas de 

mineração -, predomina a pecuária leiteira extensiva. A qual, realizada 

sem assistência técnica adequada é responsável pelo desmatamento de 

grande parte da área da bacia, sem respeitar a preservação das reservas 

legais ou das áreas de preservação permanente. Nessas áreas, a 

vegetação nativa foi toda substituída por gramíneas exóticas 

(FERNANDES, 2017, p. 32).  

 

A população de Barra Longa assim reivindica a implementação de uma série de 

ações, a curto e longo prazo, a serem somadas ao movimento de reparação/preservação 

das áreas atingidas pela queda da Barragem. Pesquisas contemporâneas têm procurado 

apresentar algumas dessas alternativas ecológicas: 

Realizar  o  desassoreamento  do  curso  d’água  e  das  planícies  de  

inundação  dos Rios  Gualaxo  do  Norte  e  do  Carmo,  bem  como  de  

seus  afluentes  atingidos  pela lama; Criar  alternativas  de  geração  de  

renda  aos  garimpeiros […]; Criar um programa  de  remediação  e  

prevenção  da  erosão  do solo tanto em  áreas urbanas  quanto  em  áreas  

rurais  […] Promover  o  tratamento  e  a  disposição  adequada  de  

todos  os  efluentes  líquidos  -  residenciais,  comerciais,  industriais  e  

agropecuários  -,  gerados  na  bacia, permitindo  que  eles  sejam  

reutilizados  sempre  que  possível  de  forma  produtiva, em especial 

por meio da  fertirrigação; […] Realizar  um  programa  de  educação  

ambiental  abrangente  […] quanto  às  boas  práticas  de  não geração,  

reutilização  e  disposição  adequada  dos  resíduos  sólidos  inevitáveis, 

bem  como  criar  as  condições  necessárias  e  fiscalizar  o  

cumprimento  dessas orientações  […]. 

É importante constituir mosaicos e corredores  ecológicos que  

permitam o fluxo  gênico  da  biota  nativa  a  fim  de  viabilizar  o  

resgate  e  a  preservação  da  fauna  e  flora silvestres […]; A  fim  de  

reduzir  a  ressuspensão  de  material  particulado,  se  faz  necessário 

pavimentar  as  estradas  que  margeiam  o  curso  dos  Rios  Gualaxo  

do  Norte  e  baixo  Rio  do Carmo […],  bem  como evitar  a  ocorrência  

de  erosões  nas  vias  de  acesso,  a  continuidade  do  assoreamento  

dos cursos  d’água  locais,  e  facilitar  o  trânsito  na  região 

(FERNANDES, 2017, p. 139-141). 

 

Verifica-se, de forma concomitante, um entrelaçamento entre a perspectiva 

ecológica de inspiração romântica e a noção estética de paisagem na atribuição de uma 
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dimensão patrimonial102 ao ambiente Caminho de São José – com inclusão da presença 

antrópica na concepção de “natureza”: 

[...] esse Caminho, hoje, para o nosso município, ele é extremamente 

significativo, representativo e é um bem cultural, material e religioso da 

nossa cidade, né? A beleza do Caminho faz com que as pessoas durante 

o percurso estejam rezando, orando, estando em paz com Deus. Esse 

caminho, ele realmente torna o ambiente acolhedor, apesar do percurso 

ser bem longo, mas é um grande momento de fé, de oração e 

contemplamos aí a beleza natural da nossa cidade, né? Então este 

caminho, nós podemos falar que nós juntamos o útil ao agradável, né? 

A fé, a religiosidade, além também do patrimônio natural da vegetação, 

das montanhas, dos rios, o que é acolhedor, hoje, para nós seres 

humanos que estamos totalmente desmotivados de tudo, com muita 

indiferença às pessoas, então também é um momento de união e 

socialização humana (FREITAS, 2021).  

 

1.3. Atributos desenvolvimentistas ao longo da rota 

A abertura de caminhos nas terras mineiras, desde o período colonial, era tida 

como uma atividade “civilizatória”, estando diretamente associada à viabilização da 

produção econômica e de práticas culturais e religiosas ratificadas pelos padrões do 

Império lusitano. Um dos elementos em que esses aspectos se faziam presentes era a 

ereção de fazendas, como a da Barra de Matias Barbosa: 

É tradição firmada que o mais antigo dos povoados de Barra Longa foi 

o Mestre de Campo Matias Barbosa da Silva, que aí lançara posses, a 

mais importante das quais foi a da grande fazenda da Barra do Gualacho 

do Norte, vasto domínio territorial dentro de cujo perímetro, próximo 

ao local se erguia, grave e severo, o majestoso solar, sede da fazenda, 

fundou ele o pequeno arraial da Barra de Matias Barbosa, pouco depois 

São José da Barra Longa (TRINDADE, 1962, p. 12).  

 

Nesse contexto, “como tantos outros colonos em busca de riqueza, Matias Barbosa 

comprava – ou recebia doação – e vendia fazendas, sempre correndo atrás do ouro e das 

pedras preciosas, que era o que mais interessava aos poderosos da Capitania” (PINTO, 

2010, p. 266). Em paralelo, era conferida atenção ao estabelecimento de roças e 

plantações ao longo dos caminhos: 

Em 1711, já se tem notícia de concessões de sesmarias com obrigações 

para o sesmeiro de plantar e criar gado. Para se estabelecer nas terras, 

era necessário a construção de benfeitorias e o colono acabava se 

encarregando ainda de abrir os caminhos e estradas necessárias para as 

                                                           
102 Sob a conferência da dimensão patrimonial ao meio natural de forma inter-relacionada à apreciação 

estética, verifica-se que “a beleza cênica da paisagem é um dos parâmetros no planejamento e na gestão 

ambiental que podem garantir a permanência de certas paisagens, da conservação da biodiversidade, de 

hábitats e ecossistemas. Mesmo se estes não estiverem se beneficiando diretamente da beleza cênica da 

paisagem. Também são importantes, para preservar, conservar e restaurar o patrimônio cultural e natural, 

além de trazer benefícios econômicos e sociais (VIEIRA; VERDUM, 2019). 
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suas relações de amizade e comércio [...] (VASCONCELOS, 1962, p. 

31).  

 

A narrativa do cônego Raimundo Trindade ressalta a dimensão civilizatória 

relacionada a tal proceder: 

— Foram os antigos... E à palavra ‘antigos’, senti animarem-se aos 

meus olhos certas gravuras de velhos livros, desprenderem-se de suas 

páginas, descerem a povoar as margens silenciosas do ribeirão. De 

súbito movimentou-se o deserto, multidão imensa de feitio estranho, 

excitada pela fome maldita do ouro.... Mas o Avô prosseguia – Aquela 

risca, além, no morro, que nos está parecendo uma estrada, é um antigo 

rego de oito léguas. Traçou-o e abriu-o, para lavrar todas estas encostas, 

desde Corvinas até Santana do Deserto, o mestre-de-campo Matias 

Barbosa da Silva. 

E falou-me desse lusitano audaz e distinto, primeiro homem civilizado 

que, rompendo florestas milenárias e assenhoreando-se de todas 

aquelas terras, ali se fizera ‘o mais abastado vassalo da Capitania’ 

(TRINDADE, 1943).   

 

Relatos como o de Trindade ignoram, por outro lado, uma série de práticas 

depredatórias exercidas pela própria população local que, apesar de serem 

proporcionalmente menos prejudiciais do que as ações de grandes empresas, não podem 

ser desconsideradas. Dessa forma, o ambiente do Caminho de São José e suas 

proximidades foram, ao longo do tempo, alvo de tais ocorrências, a exemplo das 

queimadas e da demarcação de áreas para pastagens. Afinal, na duração tricentenária do 

processo histórico de ocupação, “por apresentar características peculiares em termos 

fisiográficos, locacionais e infra-estruturais, com disponibilidade de recursos naturais e 

de matérias-primas, o território mineiro torna-se alvo natural da concentração produtiva” 

(FERNANDES; CUNHA; SILVA, 2005, p. 180). 

Por sua vez, a dinâmica civilizatória dos caminhos – que teve nas fazendas um 

marco simbólico – perdurou por uma temporalidade estendida aos séculos XIX e XX, 

mantendo-se igualmente associada à garantia da ordem sócio-política.103 Assim, não foi 

casual que as seculares fazendas de Barra Longa ainda existentes fossem elencadas pelo 

Inventário de Patrimônio de 2017. 

                                                           
103 Assim, por exemplo, “Em 1833, quando se declarou em Minas a Sedição de 1833 contra o governo legal 

do Desembargador Manuel Inácio de Melo e Sousa, depois Barão do Pontal, Barra Longa formou ao lado 

da lei e a sua Guarda-Nacional, atendendo ao apelo do governo, marchou para a capital da província e 

bateu-se até final vitória pela causa que abraçou. Auxílios em dinheiro pô-los também à disposição da 

Província” (TRINDADE, 1962, p. 72).  
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Fig. 21 – Fazenda Porto Alegre. Rio Doce, 10-09-2020. Autora: Tayami Fonseca França104.  

 

Contudo, no adentrar da modernidade, a perspectiva civilizatória foi agregada a 

um imaginário modernizante, cientificista e vinculada a um aparato industrial. Assim, no 

tocante aos caminhos, ferrovias e estradas de rodagem passaram a recortar a região: o 

primeiro ramal da Estrada de Ferro Leopoldina Railway naquelas paragens foi inaugurado 

por D. Pedro II em 1886.105 Esta empresa era financiada por capitais ingleses e norte-

americanos, que lhe permitiram absorver “o impressionante número de 38 ferrovias nas 

províncias de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro” (JURUÁ, 2012, p. 89). 

Pouco depois, no povoado de Crasto, situado cerca de onze quilômetros do 

município de Barra Longa, foi construída entre 1887-1888 a estação vinculada ao ramal 

de Ponte Nova, ligando a estação do distrito de Miguel Burnier, em Ouro Preto, então 

capital da Província, ao Rio de Janeiro (ESTAÇÕES FERROVIÁRIAS DO BRASIL, s/ 

d.). Todavia, somente mais tarde, entre 1914 e 1926, é que foi construído o trecho que 

chegaria até Ponte Nova, como fator de dinamização da produção econômica da região: 

 

                                                           
104 Imagem disponível em: IPAC – Inventário de Proteção do Acervo Cultural do Município de Rio Doce - 

Minas Gerais - Brasil. 2020, p. 13. 
105 Como indicado na Introdução desta Dissertação, as estações  do  Rio  Doce  e  de  Engenho são  

remanescentes dessa  ferrovia.   
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Fig. 22 - Mapa dos anos 1950, com registro da linha férrea passando pelo extremo sul do município de 

Barra Longa106.  

 

A Estação do Crasto foi construída em uma região de fazendas de gado 

e café, cujo centro econômico era a cidade de Ponte Nova. Meu avô, 

Edmundo Mariano da Costa Lanna (Mundeco), era fazendeiro e 

proprietário da Fazenda das Corvinas, às margens do Rio Gualaxo. A 

Fazenda das Corvinas era grande produtora de café, chegando, no auge 

da produção a exportar 3000 sacas de café por ano, que iam de carros-

de-bois até a Estação, distante 14 km para o embarque, em vagões 

cargueiros que, provavelmente, ficavam estacionados no local 

aguardando a passagem do trem, usando o desvio, no outro lado da 

mesma (observar que a linha passava dos dois lados da Estação). Ao 

escoar a produção desta imensa e montanhosa região até Ponte Nova e 

daí para o Rio de Janeiro pela linha Leopoldina a Estação do 

Crastotinha grande importância para o comércio exterior do Brasil 

(LANNA, 2007).107 

 

É interessante observar o entrecruzamento do imaginário modernizante, com sua 

respectiva simbologia industrial, e a presença ostensiva de um mundo rural, dedicado à 

produção agrária, com inúmeros ofícios tradicionais. Assim, bem próximo à estação 

ferroviária de Crasto, encontrava-se a fazenda das Corvinas, acima citada. Sobre esta 

propriedade, pode-se sublinhar que: 

                                                           
106 IBGE: Enciclopédia dos Municípios Brasileiros, vol. VII, 1960 Apud: ESTAÇÕES FERROVIÁRIAS 

DO BRASIL, s/ d. Disponível em: 

http://www.estacoesferroviarias.com.br/efcb_mg_pontenova/crasto.htm. Acesso em: 29 mai. 2021 
107 Entrevista de Eduardo de Lanna Malta concedida ao site Estações ferroviárias do Brasil. Disponível em: 

http://www.estacoesferroviarias.com.br/efcb_mg_pontenova/crasto.htm. Acesso em: 15 abr. 2021.  
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O Conjunto arquitetônico da Fazenda Nossa Senhora Conceição das 

Corvinas é composto por casa grande, engenho, paiol, curral, garagem, 

caixa d’água, terreiro de café, usina, escola, engenho de pedra e duas 

casas de colono. Possui área aproximada de 2 hectares, tendo sido 

tombada pelo município no ano de 2006 pelo Decreto nº 117/2005. A 

fundação da fazenda data do final do século XIX e está localizada no 

povoado da Rocinha, no município de Barra Longa, a uma distância de 

8 km do centro de Barra Longa (ANDRADE, 2018, p. 141). 

 

 
 

Fig. 23 – A fazenda das Corvinas, em agosto de 2007, próxima à estação do Crasto.  

Autor desconhecido.108  

 

É igualmente elucidativo ponderar que também nesta fazenda ocorreram 

transformações técnico-científicas relevantes: 

A fazenda possuía energia elétrica mesmo antes da sede urbana, em 

função da existência de rios que atravessavam a região. A inauguração 

de uma usina hidrelétrica na fazenda ocorreu no ano de 1918. Desde 

sua fundação, a fazenda representava uma importante referência 

produtiva para a localidade, destacando-se pela infraestrutura e 

modernidade. Eram produzidos na propriedade açúcar mascavo, 

vendido para Ouro Preto, Mariana e Ponte Nova, e para produção 

interna: café, arroz, feijão e milho (ANDRADE, 2018, p. 141).  

 

É pertinente relembrar ainda que a usina pertencente a esta propriedade foi 

desativada apenas na década de 1970, quando houve a instalação da rede elétrica pela 

Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG) (ANDRADE, 2018, p. 141).  

Contudo, apesar da grande importância exercida pelo ramal de Crasto, que atendia 

a essas e outras fazendas da região e à área urbana de Barra Longa com trens de 

passageiros e de carga, esta estação foi desativada na década de 1980, de forma articulada 

                                                           
108 ESTAÇÕES FERROVIÁRIAS DO BRASIL, s/ d. Disponível em: 

http://www.estacoesferroviarias.com.br/efcb_mg_pontenova/crasto.htm. Acesso em: 29 mai. 2021. 
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ao processo de valorização da indústria automobilística no Brasil.109 Atualmente, a 

mencionada estação ferroviária ainda existe, mas não é utilizada para estes fins. Contudo, 

mediante sua relevância, no ano de 2020 passou por um processo de restauração, 

conforme visualizado abaixo:  

 
 

Fig. 24 - Estação de Crasto após processo de restauração em 2020. Autor desconhecido.110 

 

Em outro ponto do ambiente Caminho de São José, localiza-se outro marco 

ferroviário do imaginário modernizante: a estação de Rio Doce: a respeito dela, sabe-se 

ter sido “[...] inaugurada por Dom Pedro II. O prédio é de 1886, foi tombado pelo 

município e transformado em um centro cultural” (FUNDAÇÃO RENOVA, 2019, s/ p.). 

 
 

Fig. 25 - Estação Rio Doce (atual Secretaria de Cultura).  

Rio Doce, 09-09-20. Autora: Tayami Fonseca França111.  

                                                           
109 “Lamentavelmente em 2007 a antiga estação de Crasto estava abandonada e semidestruída. Estava no 

terreno de um fazendeiro que apenas utilizava como depósito de milho [...]. Daqui até Ponte Nova os trilhos 

e dormente já haviam sido arrancados, provavelmente roubados” (ESTAÇÕES FERROVIÁRIAS DO 

BRASIL, s/ d.). 
110 ESTAÇÕES FERROVIÁRIAS DO BRASIL, s/ d. Disponível em: 

http://www.estacoesferroviarias.com.br/efcb_mg_pontenova/crasto.htm. Acesso em: 29 mai. 2021. 
111 Imagem disponível em: IPAC – Inventário de Proteção do Acervo Cultural do Município de Rio Doce - 

Minas Gerais - Brasil. 2020, p. 14.  
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Uma terceira estação ferroviária chegou a ser erguida na vizinhança do Caminho 

de São José: trata-se da Estação de Engenho, também na cidade de Rio Doce. Sobre ela, 

sabe-se que 

No trecho do Caminho, em direção à Barra Longa, encontra-se a ruína 

da Estação Engenho, foi uma estação inaugurada em 1886, pela mesma 

Estação Ferroviária Leopoldina. Com a desativação em 1973, ficou 

abandonada e se encontra em arruinamento. Pertencente à Prefeitura de 

Rio Doce, há um projeto de revitalização e reconstrução, juntamente 

com o projeto de revitalização do Caminho de São José (IPAC, 2020, 

p. 6). 

  

A situação atual desta espacialidade, que se encontra completamente abandonada, 

pode ser visualizada na figura abaixo. Nela, apenas algumas paredes ainda estão de pé, 

não há mais nenhuma cobertura ou outra espécie de telhado e suas estruturas já foram 

invadidas pela mata que cerca os arredores da antiga Estação.  

 

 
 

Fig. 26 – Ruínas da antiga estação de Engenho. Rio Doce, 10-09-20. Autora: Tayami Fonseca França112. 

 

Outra importante expressão da dimensão industrial-científica situada ao longo do 

Caminho de São José, embora não nos limites do município de Barra Longa, foi a 

construção da Usina Hidrelétrica Risoleta Neves, instalada no Rio Doce, entre as cidades 

                                                           
112 Imagem disponível em: IPAC – Inventário de Proteção do Acervo Cultural do Município de Rio Doce - 

Minas Gerais - Brasil. 2020, p. 14. 
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de Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado. Inicialmente, denominada Usina Hidrelétrica 

Candonga, tal empreendimento entrou em operação em 7 de setembro de 2004.113  

Não obstante, quase um ano após o início dos trabalhos operacionais na Usina, a 

nomenclatura da Usina foi alterada, em homenagem a Risoleta Guimarães Tolentino 

Neves, esposa do ex-presidente do Brasil, Tancredo Neves (1910-1985).114 A construção 

dessa Usina acionou discursos em favor da modernidade e do progresso científico-

tecnológico no tocante à produção de energia elétrica: 

As obras, quase sempre de grandes dimensões e dotadas de alta 

tecnologia, normalmente causam admirações […] a impressão que os 

visitantes guardam de uma grande barragem e de um grande lago é 

marcante, inesquecível até, por causa das dimensões desproporcionais, 

realçadas pela luminosidade especial, pelos reflexos de um espelho. E 

fica também o fascínio pelo maquinário, pelo mistério de toda aquela 

água ser transformada em eletricidade.  Não é surpresa, assim, que os 

engenheiros e os políticos costumem repetir insistentemente, seus 

elogios à tecnologia, ao retumbante ‘domínio do homem sobre a 

natureza’ (BORGES; SILVA, 2011, p. 224). 

 

 
 

Fig. 27 - Usina Hidrelétrica Risoleta Neves, conhecida como Candonga. 115 

 

 

                                                           
113 A respeito do processo de instalação da Usina, sabe-se que “Em 29 de junho de 2001 foi concedida pala 

Feam a Licença de Instalação (LI), autorizando a instalação do empreendimento de acordo com as 

especificações constantes dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle 

ambiental e demais condicionantes. Assim, foi iniciada a construção da Usina Hidrelétrica Risoleta Neves, 

com potencial de instalação para 140 MW/h (Megawatt por hora). Em 30 de março de 2004, a Feam 

concedeu a Licença de Operação (LO), autorizando a operação da Usina, que teve início, comercialmente, 

em 7 de setembro de 2004” (USINA HIDRELÉTRICA RISOLETA NEVES, s. d.). 
114 Em seu pleno funcionamento, a Usina possuía capacidade potencial de 140 MW/h. 
115 Fotografia: Nitro Imagens/Divulgação. In: Jornal O Tempo, 23 ago. 2019. Disponível em: 

https://www.otempo.com.br/capitulos-do-rio-doce/candonga-passa-por-complexa-operacao-de-limpeza-

para-voltar-a-operar-1.2219640. Acesso em: 29 mai. 2021. 
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Pode-se postular, assim, que o ambiente Caminho de São José, ao ser também 

significado sob um imaginário modernizante, teve seu meio natural reinterpretado pela 

noção de “recursos naturais”. Tal termo denota a intenção de uso para fins de 

rentabilidade produtiva e lucrativa, estando associado ao mercado e à lógica capitalistas: 

‘Os recursos não são: eles se tornam’. Assim, a ideia da demanda seria 

fundamental para historicizar a definição de recurso natural. Então, para 

que um elemento ou um aspecto da natureza, seja considerado um 

recurso, é preciso que esteja em uso ou que, pelo menos, exista demanda 

por ele.  Além de contextualizar historicamente o recurso natural, a 

incorporação do termo demanda traz a ideia de que o acesso a ele 

depende de outros fatores, além de sua ocorrência e distribuição na 

natureza, como questões técnicas, econômicas ou geopolíticas. Isto 

significa dizer que o fato de um elemento ou aspecto da natureza estar 

em demanda torna-o   um   recurso natural, mas sua apropriação e uso 

ainda permanecem sem garantias (VENTURI, 2006, p. 11-12).116 

 

Com base nesse mesmo ideário de modernidade, formulou-se, inclusive, um 

discurso em que tais construções de cunho científico-tecnológico constituir-se-iam em 

uma nova modalidade de patrimônio, sobrepondo-se aos antigos bens e expressões 

materiais e intangíveis da região. Dessa maneira, o rio, a vegetação e a fauna, os 

caminhos, tornam-se cenário e recurso natural para a promoção da modernidade, esta sim 

o efetivo patrimônio nacional ou regional. Nessa ressignificação, não são as águas, a mata, 

o solo, que constituem o patrimônio em si, mas a transformação desses meios naturais, 

com o aporte e a operatória do maquinário e sua tecnologia, em energia e riqueza. 

Empreendimentos infra estruturais do porte da Usina do Candonga passaram a ser 

também valorizados em função dos empregos que propiciam e do incremento de renda 

indiretamente acarretado aos municípios que os sediam, deixando-se em segundo plano 

os deslocamentos forçados a que parcela da população que ali residia se viu submetida, 

assim como os riscos de contaminação e de desabamento com que passaram a ter que 

conviver em seu cotidiano. 

Contudo, tal imaginário modernizante foi diretamente questionado pela queda da 

Barragem de Fundão, em 2015, que inclusive atingiu a Usina do Candonga. O lago 

pertencente à Hidrelétrica foi atingido pela lama de rejeitos, mesmo estando situado há 

cerca de 110 quilômetros local onde ocorreu o rompimento. O inevitável fechamento das 

comportas acarretou que grande parte da lama tóxica ficasse acumulada no reservatório 

da Usina, tornando-a inoperante até os dias atuais. Na imagem abaixo, de março de 2021, 

                                                           
116 Também para GODARD, 2002, p. 205, “Recurso Natural é um conceito situado na interface entre 

processos sociais e processos naturais: ele resulta do olhar lançado pelos homens sobre seu meio biofísico, 

um olhar orientado por suas necessidades, seus conhecimentos e seu savoir-faire”. 
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observa-se as marcas desta situação que ainda atinge não só a Usina como todos os 

elementos socioambientais que a cercam.  

 

 
 

Fig. 28 - Hidrelétrica Risoleta Neves.117 

 

Embora a Fundação Renova possua um programa ainda em andamento voltado à 

recuperação desse reservatório118, a informação disponível a respeito dessa questão é que: 

Mais de cinco anos se passaram desde o rompimento da barragem do 

Fundão, pertencente à Samarco Mineração, no município mineiro de 

Mariana, porém os cerca de 10 milhões de metros cúbicos rejeitos de 

minérios, liberados pelo acidente, ainda jazem no fundo do reservatório 

da usina Hidrelétrica Risoleta Neves, mais conhecida como Candonga 

(SILVEIRA, 2020, s/ p.).  

 

Assim, a Bacia Hidrográfica do Rio Doce, aí incluído o Caminho de São José, 

apresenta-se hoje como um 

[...] palco de grandes conflitos pelo uso e apropriação da água, em 

função do desenvolvimento econômico e da exclusão de grupos sociais, 

tais como: trabalhadores sem-terra, comunidades negras e 

remanescentes de quilombos, grupos indígenas, pescadores e 

ribeirinhos (FONSECA; OLIVEIRA; RODRIGUES, 2015, p. 124).  

 

 

 

                                                           
117 Foto: Divulgação Aliança Energia. Imagem disponível em: 

https://energiahoje.editorabrasilenergia.com.br/parada-ha-cinco-anos-uhe-risoleta-neves-ganha-extensao-

de-outorga-de-cinco-anos/. Acesso em: 14 abr. 2021.  
118 Sobre isso, ver: Recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves. Disponível em: 

https://www.fundacaorenova.org/programa/recuperacao-do-reservatorio-da-uhe-risoleta-neves/. Acesso 

em: 20 dez. 2020.  
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1.4. Uma cartografia patrimonial repleta de historicidades 

 Finalizamos este capítulo com uma síntese, em linguagem cartográfica, da 

pluralidade dos imaginários que historicamente configuraram o Caminho de São José. 

 

 
 

Fig. 29 – Ambiente Caminho de São José. 2021.  

 

 

No mapa acima apresentado, o Caminho é representado pelo traçado laranjado. 

Percebe-se que, sincronicamente, o rio, em verde, acompanha todo o trajeto, sendo, assim, 

uma das principais características geográficas desta rota. As três áreas urbanas, duas sedes 

municipais e uma distrital, estão demarcadas através de círculos. Os três principais 

templos religiosos, a saber, a igreja matriz de São José, em Barra Longa, de Santo 

Antônio, em Rio Doce, e o santuário de Santana, em Santana do Deserto, foram 

representadas por cruzes.  

A incidência do imaginário religioso-católico no Caminho de São José foi 

representada pelas três igrejas citadas no parágrafo anterior, por um cruzeiro situado na 

circunscrição de Rio Doce e pela Capela do Marimbondo. Além desses marcos do 

sagrado, ao longo do Caminho há ainda diversos oratórios e capelas consagrados a santos 

de devoção dos moradores da região, grutas dedicadas a São Gonçalo, Nossa Senhora das 

Graças e Lurdes.  

 O imaginário romântico-ecológico foi contemplado, no mapa, pelos marcos 

naturais da cachoeira Jurumirim, do córrego da Divisa, do Paredão de Pedra e do encontro 
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dos Rios Carmo e Gualaxo. Além deles, têm-se também a Gruta da Gameleira, o encontro 

dos rios Carmo e Piranga e o mirante de Rio Doce. 

 No tocante ao imaginário modernizante, foram registradas a Cachaçaria Tiara,119 

a antiga Estação do Engenho e a Usina Hidrelétrica Risoleta Neves. Contudo, há também 

a propriedade Santo Antônio transformada em hospedagem, as ruínas do pontilhão da 

Leopoldina Railway, a estação de Rio Doce, além de distintas instâncias presentes nos 

núcleos urbanos envolvidos.  

Por fim, existem aqueles elementos que congregam, mais diretamente, diferentes 

facetas. Um deles é a Fazenda Porto Alegre, a qual aglutina a dimensão religiosa com seu 

oratório, díspares paisagens ligadas ao rio e a vegetação, que abarcam a instância 

romântico-ecológica e ainda recursos da mencionada associados à leitura modernizante, 

como, por exemplo, o processo de produção leiteira. Outra propriedade de destaque 

relacionada ao Caminho, que também entrecruza múltiplos imaginários é a Fazenda 

Bueno120. Também pode-se destacar a vista panorâmica para o lago da Usina Hidrelétrica 

Risoleta Neves, uma vez que nela há nítida convergência entre o meio natural e os ideários 

de progresso associados à construção.   

Diante do que foi discutido, podemos indagar como os três imaginários que 

incidem socioculturalmente em Barra Longa (o de cunho religioso, o de perfil ecológico 

e, por fim, o modernizante) patrimonializaram o Caminho de São José. Nesse sentido, 

partimos da premissa que a concepção patrimonial acerca deste ambiente se refere à 

coexistência de historicidades. Assim, nesse entrecruzamento de temporalidades e 

memórias, referências antigas não são eliminadas, porém também não são 

essencializadas; elas coexistem com o moderno e, ao mesmo tempo, são atualizadas. Em 

paralelo, o contemporâneo, para ser incorporado à dimensão patrimonial do ambiente do 

Caminho, precisa dialogar e não ignorar com o legado histórico, em suas simbologias e 

                                                           
119 Está situada na fazenda Jurumirim, na zona rural de Barra Longa. Iniciou seus trabalhos em 1940 e, 

rapidamente, tornou-se muito conhecida. A cachaça produzida por eles passou a ser consumida não só no 

município, mas em outras localidades. Atualmente, a Cachaçaria está na quarta geração de produção. É 

conhecida não apenas regionalmente, mas nacional e internacionalmente tendo recebido, inclusive, diversos 

prêmios (CACHAÇA TIARA, s/ d.).  
120 Segundo o documento Políticas Públicas para Implantação do Caminho de São José: “A fazenda se 

destaca pelo tamanho e beleza da casa sede, feita de barro e madeira estilo colonial, com dois pavimentos 

cujo superior é percorrido por uma varanda frontal e uma lateral, adornadas por crânios de boi com longos 

chifres e casas de João de Barro” (AMAPI, 2004, s/ p.). Ademais, “Existe também um oratório que alojava 

uma imagem da padroeira Santana, sempre presente nos vários casamentos e batizados que aconteceram no 

local” (AMAPI, 2004, s/ p.). Está situada “[...] pela estrada em direção à Rio Doce, na margem esquerda 

do rio” (AMAPI, 2004, s/ p.). Ademais, certamente em outras fazendas que estão localizados ao longo do 

Caminho, é possível mapear situação similar. 
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memórias. Em última análise, a operatória patrimonial do Caminho de São José, ao 

viabilizar tal sincronia de historicidades, acaba por potencializar intersubjetividades e 

experiências cotidianas dos sujeitos que por ali transitam.   
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Capítulo II 

OS RIOS DO CARMO E GUALAXO DO NORTE 

 

Neste capítulo, será abordado o ambiente associado aos rios do Carmo e Gualaxo 

do Norte, principalmente no que diz respeito ao encontro desses dois cursos de água e 

suas implicações na vida da população do município de Barra Longa a partir da década 

de 1930. Deste modo, faz-se necessário, inicialmente, apresentar, ainda que de forma 

breve, algumas informações acerca desses respectivos corpos hídricos. Quanto ao rio do 

Carmo, 

[…] [porta] uma extensão de 134km e, junto à cabeceira, tem como 

principais formadores o ribeirão do Funil e o córrego do Tripuí, que 

nascem no município de Ouro Preto, na Serra do Veloso. Sua foz está 

no município de Rio Doce, na confluência com o rio Piranga, quando 

formam o rio Doce. Entre seus afluentes, destacam-se, pelo porte, os 

rios Gualaxo do Norte, pela margem esquerda e Gualaxo do Sul, pela 

margem direita (BARBOSA, 2004, p. 6). 

 

 
 

Fig. 30 - Rio Carmo. Barra Longa, 2021. Acervo pessoal.  

 

Já em relação ao Gualaxo do Norte, 

[…] [trata-se de] um subafluente do Rio Doce. Importante na região, 

ele passa pelos subdistritos de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo, e 

segue seu curso até desaguar no Rio do Carmo, após ser encorpado 

pelos afluentes, os córregos Água Suja e Barreto. O Rio Gualaxo do 

Norte nasce na Serra do Espinhaço, no município de Ouro Preto, a 
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aproximadamente 1.380 metros de altitude. Seis quilômetros abaixo, 

ele atinge o município de Mariana [...] (CAMARGO, 2018, s/p.).  

 

 
 

Fig. 31 - Rio Gualaxo do Norte. Barra Longa, 2021. Acervo Pessoal. 

 

 
 

Fig. 32 - Encontro dos rios Carmo e Gualaxo do Norte121. Barra Longa, 2021. Acervo pessoal. 

                                                           
121 Devido à localização geográfica dos rios, este é o ponto limite que se conseguiu chegar para realizar tais 

registros fotográficos. A outra via de acesso estava fechada, no dia da visita, pela empresa RENOVA. Esta 
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Os rios Gualaxo do Norte e do Carmo, em seu curso, banham diversos povoados 

dos municípios de Mariana e Barra Longa: Campinas, Gesteira, Volta da Capela, Quebra 

Vara, Gama de Baixo, Camargos, Paracatu de Baixo, Paracatu de Cima, Paracatuzinho e 

Bento Rodrigues (FERNANDES, 2017, p. 33). As comunidades sediadas em seu entorno 

“utiliza[m]-se do rio como área de lazer e pesca. A navegação se dá apenas por pequenos 

botes para entretenimento” (PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA, 2016, 

s/p.). De forma similar, o diagnóstico que foi produzido pela empresa Pólen 

Consultoria122, com o propósito de averiguar as ações de reparação referentes ao 

patrimônio cultural atingido pela queda da Barragem de Fundão123, “verificou ainda que 

os moradores circulavam pelas localidades que formam esse território, onde 

compartilhavam suas experiências em dias de festejos religiosos e nas práticas da pesca 

e do futebol” (PINTO; FERREIRA; LIMA; DRUMOND, 2017, p. 11).  

Contudo, é pertinente ressaltar que essa situação se transformou profundamente 

após novembro de 2015, devido à contaminação dos rios e terras às suas margens com os 

rejeitos de minério124. Ou seja, “O Conjunto Paisagístico do Encontro dos Rios do Carmo 

e Gualaxo do Norte teve seu leito assoreado pelos rejeitos do rompimento da Barra de 

Fundão, da mineradora Samarco, em Mariana, no dia 5 de novembro de 2015” 

(IPATRIMÔNIO, s/ d.).  

Em paralelo, o Diagnóstico Circuito Turístico Serras de Minas, documento já 

citado neste trabalho, chama a atenção para a proximidade geográfica da sede urbana 

barra-longuense com os rios e o simbolismo do encontro das águas para aquele território: 

A sede do município se estende ao longo da margem direita do rio 

Carmo, logo abaixo de sua confluência com o rio Gualaxo do Norte. 

Esses dois rios que cortam o município nascem na região de Ouro Preto 

e Mariana e se fundem a pouco mais de um quilômetro, a oeste de Barra 

Longa. O rio Carmo tem suas águas fortemente avermelhadas devido à 

grande quantidade de minério na cabeceira, já o Gualaxo tem suas águas 

bastante cristalinas. Quando se fundem, criam uma divisão de águas 

                                                           
situação justifica a distância entre o local onde o proponente da presente pesquisa estava e o lugar onde 

ocorre o encontro dos rios.  
122 A empresa Pólen Consultoria Patrimônio e Projetos realiza trabalhos voltados para a preservação e 

valorização do patrimônio cultural. Assim, através de trabalhos de gestão em cidades mineiras, desenvolve 

inúmeros projetos nos campos da arquitetura, educação patrimonial, pesquisa, publicações, entre outros. 
123 Entre outras ações, este documento buscou contemplar os bens culturais presentes no território do 

Gualaxo do Norte “a partir de um levantamento amostral do patrimônio material e imaterial existente nessa 

região”, cf. PINTO; FERREIRA; LIMA; DRUMOND, 2017, p. 11. Nesse sentido, entre espaços e práticas, 

constataram-se elementos “como as ruínas de mineração de ouro, residências antigas, trabalhos artesanais 

e lugares tradicionais de banho”. (PINTO; FERREIRA; LIMA; DRUMOND, 2017, p. 11). 
124 Como mencionado na Introdução desta dissertação e também no Capítulo 1. 
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acentuada (barrenta e cristalina), uma barra longa, que acabou por dar 

origem ao nome da cidade (SEBRAE, 2005, p. 43). 

 

A abastança de recursos hídricos na região de Barra Longa é, de acordo com este 

mesmo documento, uma característica peculiar que diferencia a cidade de outros 

municípios. Deste modo, “A água abundante serpenteando pelos terrenos ondulados e 

acidentados compõe a paisagem característica de Barra Longa que, em vários pontos, é 

um convite ao lazer e ao turismo” (SEBRAE, 2005, p. 43). 

Em termos cartográficos, deve-se ressaltar que no Mapa Topográfico e 

Hidrográfico da Capitania de Minas Gerais, já referenciado no primeiro capítulo, há o 

destaque para a presença dos dois rios no território que seria, posteriormente, Barra 

Longa.  

 
 

Fig. 33 - Mapa topográfico e hidrográfico da Capitania de Minas Gerais125. 

O território correspondente aos rios do Carmo e Gualaxo do Norte encontra-se na área mais clara do 

mapa.126 

 

                                                           
125 Mapa topografico e idrografico da capitania de Minas Geraes: toda esta capitania he coberta de mattas 

e só nas comarcas do Rio das Mortes, Sabará e Ferro tem manxas de Campo. [S.l.: s.n.], [17–]. 1 mapa ms, 

col., 74,5 x 67,5cm em f. 77,5 x 68,8. Biblioteca Nacional. 
126 Agradecemos a Ana Carolina Salmont por este tratamento de imagem. 
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Fig. 34 – Extrato do mapa topográfico e hidrográfico da Capitania de Minas Gerais.  

O território correspondente aos rios do Carmo e Gualaxo do Norte encontra-se na área mais clara do 

mapa.127 

 

É perceptível, neste documento, que a localidade correspondente à atual Barra 

Longa se encontrava cercada por montanhas e vegetação. Atentando-se para a área mais 

clara, vê-se o curso dos rios Carmo e Gualaxo do Norte, assim como seu encontro.  

Isto posto, na confluência das distintas temporalidades históricas, mostra-se 

cabível concluir que “Há, portanto, uma íntima ligação da comunidade barralonguense 

com o Rio do Carmo e o encontro deste com o Gualaxo, ou seja, a Barra Longa” 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA, 2016, s/p.). Justamente sob tal 

argumento, o ambiente de encontro dos dois rios foi tombado pelo Decreto n. 158, de 1 

de março de 2007, “por seu valor ambiental, ecológico, paisagístico e cultural [...]” 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA, 2016, s/p.) e também por ter “[...] 

seu contexto histórico relacionado à evolução da ocupação do território mineiro” 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA, 2016, s/p.). Tal patrimonialização 

interliga assim, práticas desenvolvidas na contemporaneidade com vivências que 

remontam a tempos pretéritos, uma vez que “as culturas indígenas e posteriormente os 

colonizadores utilizaram-se dos rios como vias de acesso ao interior do continente, fonte 

de alimento e sobrevivência” (PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA, 2016, 

s/p.).  

Outro documento oficial que registra a patrimonialização do ambiente dos rios do 

Carmo e Gualaxo do Norte é o Inventário de Patrimônio de Barra Longa (2017), também 

                                                           
127 Agradecemos a Ana Carolina Salmont por este tratamento de imagem. 
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mencionado no capítulo precedente, reconhecendo, dessa maneira a relevância histórico-

social-cultural destes dois corpos hídricos para a sociedade barra-longuense.  

Buscaremos, a seguir, elucidar os sentidos da patrimonialização dos rios do Carmo 

e Gualaxo do Norte, com base nos três imaginários elencados por esta pesquisa, os quais, 

articuladores do meio natural e da dimensão histórico-social, circularam na sociedade de 

Barra Longa através do século XX e nas primeiras décadas do XXI – o religioso, o 

ecológico e o modernizante. 

 

2.1. Devoção, cosmologia, misticismo 

 Quando se investiga as imbricações tecidas pelos habitantes de Barra Longa entre 

um imaginário de contornos religiosos e o ambiente dos rios da região, algumas das 

primeiras informações a que se tem acesso referem-se, mais uma vez, a celebrações 

religiosas católicas, sobretudo as realizadas em espaços externos, como as procissões e 

romarias. Várias dessas práticas devocionais são promovidas em Barra Longa ladeando 

os cursos d’água, principalmente os rios do Carmo ou Gualaxo do Norte. A moradora 

Socorro recorda, por exemplo, que “Numa das festas do padroeiro São José, a procissão 

que encerra as homenagens fez o percurso que passou pela Avenida Francisco Martins 

Carneiro, ao lado do Rio Carmo” (CARNEIRO, 2021). 

 A mesma entrevistada narrou também a realização de uma cerimônia religiosa que 

ocorreu no próprio rio Carmo: 

Numa das homenagens a Nossa Senhora Aparecida, foi feita uma 

encenação que nos trouxe de volta a vivência do encontro da imagem 

original de Aparecida. Há, em Barra Longa, um ponto de travessia no 

rio Carmo. Neste ponto, foram reunidos dentro da canoa vários rapazes 

que representavam os pescadores com suas redes e que num dado 

momento pescaram a imagem. Foi um momento de muita emoção com 

uma caracterização muito adequada que trouxe a comunidade para uma 

reflexão e uma oração emocionante e cheia de fé (CARNEIRO, 2021).  

 Algumas dessas vivências do sagrado conduziram, inclusive, ao estabelecimento 

de peculiares reelaborações do culto católico, como na constituição do grupo dos Marujos 

de Nossa Senhora Aparecida. Segundo José Mauro Marra, cidadão barra-longuense e 

integrante do movimento há mais de 40 anos: “Em Barra Longa, os Marujos de Nossa 

Senhora Aparecida têm mais de 100 anos, vieram com os escravos e é [uma tradição] 

passad[a] de pai para filho. [...] Marujo vem de marinheiro, e a folia tem dança e canto. 

É para a Santa d’Água e é diferente do Congado, que é para Nossa Senhora do Rosário” 

(MARRA, 2016, p. 12).  
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É pertinente recordar que Nossa Senhora da Conceição Aparecida é uma devoção 

brasileira, surgida no período colonial, quando a região mineira ainda pertencia à 

Capitania de São Paulo e Minas de Ouro. Sua imagem foi encontrada aos pedaços no Rio 

Paraíba do Sul por pescadores locais (SILVEIRA, 2019, p. 28). Por ser uma devoção 

mantida por uma população preponderantemente empobrecida, só veio a ser reconhecida 

como de relevância nacional durante o processo de romanização, no final do século XIX, 

quando padres redentoristas chegados ao Brasil assumiram tal culto. Foi consagrada pelo 

papa Pio XI padroeira do Brasil em 1930, seguido por um evento político-religioso de 

grande magnitude no Brasil no ano seguinte128, quando a Igreja Católica e o governo de 

Getúlio Vargas estabeleceram uma espécie de pacto de apoio mútuo (SILVEIRA, 2019, 

p. 31). Dessa forma, trata-se de uma devoção que recebeu novos sentidos e expressões na 

modernidade, e que goza hoje de imensa receptividade entre os católicos no Brasil, 

inclusive em Minas Gerais.  

Em Barra Longa, a expressão “Santa da água”, utilizada por alguns devotos, 

remete ao fato da imagem da Virgem ter sido retirada de um rio. Além disso, a devoção 

é bastante difundida na localidade, como afirma José Ferreira Trindade: “Eu, pelo menos, 

além de ser muito devoto, eu e minha esposa, eu devo muito a ela” (TRINDADE, 2021). 

Ele é, a propósito, responsável pela organização de uma romaria anual até o Santuário 

Nacional de Aparecida, localizado na cidade Aparecida do Norte, estado de São Paulo: 

“Só tem quarenta e poucos anos que eu faço isso, mês de julho, dois ônibus de 56 lugares” 

(TRINDADE, 2021). 

 Não obstante essa representatividade da religiosidade católica na relação com os 

rios de Barra Longa, uma leitura mais acurada dos depoimentos e bibliografia permite 

perceber a existência de um outro imaginário, ainda mais antigo e de cunho cosmológico, 

vinculado às culturas ameríndias.  

Para conhecê-lo, ainda que pontualmente, é necessário remontar ao período que 

antecedeu a chegada dos colonizadores lusitanos ao território que se tornou mais tarde a 

província de Minas Gerais. Nesse sentido, recorda-se que “[...] alguns dos primeiros 

estudos etnográficos do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais mencionaram, 

                                                           
128 “A declaração [de Nossa Senhora Conceição Aparecida padroeira do Brasil] aconteceu em julho de 

1930, pelo papa Pio XI. No final de 1930, Dom Sebastião Leme [cardeal-arcebispo do Rio de 

Janeiro] tomou a iniciativa de realizar uma festa para a proclamação de Nossa Senhora Aparecida 

como padroeira do Brasil. A grande manifestação popular foi organizada para acontecer no Rio de Janeiro, 

no dia 31 de maio de 1931. Em um trem especial e enfeitado, a Imagem foi conduzida para o Rio de Janeiro, 

saindo de Aparecida”. Informações disponíveis em: https://www.a12.com/santuario/historia-de-nossa-

senhora-aparecida-1900. Acesso em: 12 nov. 2021. 
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além dos Cataguá,129 os indígenas Guarachué como ocupantes da região central desse 

estado” (CAMARA; BUSCACIO; BUARQUE, 2021, p. 46). 130 É profícuo destacar 

inclusive que o próprio nome de um dos rios, Gualaxo, está associado a um dos povos 

indígenas mencionados acima, os Guarachué. Eles teriam habitado “[…] as terras 

localizadas entre os [atuais] municípios de Mariana, Ouro Preto e Piranga. Foram 

expulsos ou vitimados pelos bandeirantes que devassaram a região em busca de ouro” 

(JOSÉ, 1965, p. 28). Assim, tais denominações se entrecruzavam mutuamente, como 

recorda Barreto: “Gualaxo provém de Guarachués, isto é, índios que correm como o guará 

(espécie de garça)” (BARRETO, 2003, p. 21).  

Mas, efetivamente, pouco se conhece sobre os indígenas que habitavam a atual 

localidade de Barra Longa nos primeiros tempos da colonização. Em relação a esse 

desconhecimento historiográfico, Maria Leônia Chaves de Resende defende que 

Uma justificativa para explicar a ausência dos índios na História de 

Minas foi atribuída à ação das expedições de conquista – conhecidas 

como ‘entradas e bandeiras’ – no final do século XVII e início do século 

XVIII. Penetrando os sertões, essas campanhas teriam avançado 

indiscriminadamente sobre o território, devastando aldeias e dizimando 

toda a população nativa. Chacinados pela violência e crueldade dos 

colonos, os índios teriam desaparecido da História (RESENDE, 2011, 

p. 28). 

 

 Certamente, os grupos indígenas que passaram pelos entornos dos dois principais 

cursos d’água, Carmo e Gualaxo do Norte, no correr dos séculos, elaboraram em relação 

a esses rios suas próprias cosmologias. Todavia, na atualidade, o que conhecemos de tais 

imaginários foi compartilhado conosco pelo povo Krenak131, que reside mais ao norte na 

bacia do rio Doce (da qual o Gualaxo do Norte e o Carmo são tributários) 132, no estado 

do Espírito Santo:  

O Rio Doce, o Watu, pode ser pensado como um lugar onde, na primeira 

metade do século XX, até a década de 1920, os Krenak viviam ainda 

com a inocência de ter um rio sagrado, carregado de significado, de 

símbolos, onde os espíritos da água interagiam com as pessoas – de 

                                                           
129 Importante ressalvar que, na atualidade, trabalhos acadêmicos enfatizam que a expressão “cataguá” não 

estava restrita a definição de uma única população indígena, ela, na verdade seria uma “denominação 

genérica utilizada para referenciar grupos étnicos distintos que habitavam os sertões desconhecidos” 

(FERNANDES, 2011, p. 2). Sobre isso, ver também: HENRIQUES JÚNIOR, 2006. p. 18-19.  
130 Os autores reportam-se às publicações: SENNA, 1937; JOSÉ, 1965. 
131 Outrora chamados de Botocudos, termo pejorativo utilizado pelos colonizadores portugueses em 

referência aos adornos circulares utilizados pelos indígenas na boca e nas orelhas (botoques ou imatós), os 

Krenak, teriam sua origem vinculada à história do povo Aimoré. Descendem da união muitas vezes forçada 

de subgrupos como os Gutkrak, Minhajirun, Nakrehé, Pojixá, Jiporok, Etwet e Naknenuk e dos Krenak 

propriamente ditos (FIOROTT, 2017, p. 33). Sobre o termo “botocudo”, ver nota 45 do capítulo 1. 
132 Recordemos que os rios Carmo e Gualaxo do Norte se encontram, em Barra Longa; a partir daí, seguem 

juntos sob a designação de Carmo e, um pouco mais frente, unem-se ao Piranga formando o rio Doce. 
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onde as famílias tinham certeza de que podiam tirar comida, remédio 

(KRENAK, 2016). 

Dessa maneira, 

Habitante das margens do Rio Doce, entre as cidades de Resplendor e 

Conselheiro Pena/MG, o povo Krenak tinha naquele rio sua principal 

fonte de água para consumo humano e animal, pesca e, principalmente, 

seu elemento sagrado. O Uatú, como é conhecido o rio na língua 

Krenak, é elemento essencial da identidade coletiva do povo, uma 

forma de elo entre o passado, o presente e o futuro (DAJ, 2017, s/p.). 

 

 Do mesmo modo, Ailton Krenak pondera: “O Watu é uma transcendência do 

sentido físico material de um rio para uma entidade que é nosso parente. Nós chamamos 

ele de avô. Então nós conversamos com Watu como você conversa com algum familiar 

seu, com sua avô, com seu avô, com seu irmão” (KRENAK, 2020).  

 

 
 

Fig. 35 – Desenho do Rio Doce. 2017. Fotografia: Andressa Martins (CdH/UFMG)133. 

 

 

 No cerne dessas afirmações, é possível perceber, na imagem acima, o nome do 

rio, na cultura Krenak, como dito, o Watu, assim como diversos outros elementos 

integrantes do meio natural, como o sol, as árvores, seus frutos, os peixes, dentre outros, 

todos com a nomenclatura utilizada pelos Krenak. Este desenho foi fotografado pelos 

                                                           
133 Imagem disponível em: 

https://www.greenpeace.org.br/hubfs/Campanhas/Agua_Para_Quem/documentos/relatorio_greenpeace-

cdh_krenak.pdf. 
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integrantes do projeto Direito das populações afetadas pelo rompimento da barragem de 

Fundão: Povo Krenak, submetido ao edital Rio de Gente/Sou Minas 

Gerais/Greenpeace134. Infelizmente, no Relatório de Atividades do mencionado projeto, 

de onde foi extraído este registro imagético, não consta o nome do(a) autor(a) da 

ilustração.  

Por outro lado, acerca desta potência cosmológica associada ao rio, Ailton Krenak 

relata como ela acompanha a cada índio desde seu nascimento: 

Quando uma criança nasce, ela é apresentada para esse avô que é o rio 

e, com trinta dias de vida, os pais dessa criança mergulham o corpinho 

daquela criança nas águas do Watu pra vacinar ele. É o entendimento 

de que aquilo vai blindar a criança, vai proteger a criança contra 

doenças. Mesmo antes da invenção das vacinas, os nossos antigos 

acreditavam que tinha eficácia em botar nossas crianças dentro da 

água, falar com o rio e pedir pra ele proteção para aquelas pessoinhas 

que estavam começando suas vidas, pra poderem andar, serem fortes 

(KRENAK, 2020).  

 

Contudo, as consequências da queda da Barragem de Fundão inauguraram, frente 

às tradicionais cosmologias indígenas, um estado calamitoso novo. A situação, que já era 

crítica, se torna ainda mais complexa a partir de 2015: 

Depois de um ano desse acontecimento, nosso povo ainda procura 

entendimento das coisas pra tudo o que aconteceu. Porque pela primeira 

vez a gente deixou de praticar os rituais sagrados do povo... que é feito 

no rio. E isso é a coisa que mais tem sido difícil de assimilar e de aceitar. 

Por que a maioria das pessoas não entende isso; a empresa não entende 

isso. A empresa entende que ela chega lá e ela bota um caminhão-pipa 

pra poder atender... por causa que o rio tá poluído e acha que vai 

resolver o problema ou do povo indígena ou dos pescadores. Mas não. 

A gente não entende dessa forma, a gente tá denunciando, a gente vai 

protestar, a gente vai reivindicar os direitos. O povo entende que o 

espírito do rio tá morto (KRENAK [entrevista concedida a] MAB, 

2016). 
 

 

Em paralelo, na compreensão dos índios Krenak, o sofrimento e a violência 

imposta ao rio são sentidos também, empaticamente, por eles.  

Mesmo que a empresa seja condenada a suprir aquela gente com água 

mineral naquele lugar, parece que você está colocando uma pessoa num 

balão, botando soro nela, oxigênio, e ela vai ficar em coma como o rio. 

O rio está em coma. De certa maneira, essa prontidão que as pessoas 

estão vivendo na margem do rio agora deixa elas no mesmo estado 

simbólico de coma em que o corpo do rio está. Eu vejo isso como uma 

                                                           
134 GREENPEACE-BRASIL. Edital aberto para a seleção e contratação de estudos sobre avaliação dos 

danos causados pelo rompimento de barragens de rejeitos de mineração e seus impactos ao longo da bacia 

do Rio Doce. Disponível em: 

http://www.greenpeace.org/brasil/Global/brasil/documentos/2015/edital_para_pesquisas_mariana.pdf. 

Acesso em jan/2020.   
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coisa tão assustadora, que tenho dificuldade de falar no Watu sem me 

revoltar (KRENAK [entrevista concedida a]; ISA, 2016). 
 

Perdurando em nossa reflexão sobre o imaginário religioso associado ao ambiente 

dos rios em Barra Longa, cabe também mencionar uma dimensão mítica a ele a ele 

associada e expressa, principalmente, pela lenda do Caboclo d’Água. Circulante na 

tradição oral da região, ela tem sido, mais recentemente, transmitida também por meio de 

registros escritos e reportagens midiáticas.  

 A professora e pesquisadora em Letras Simone dos Santos Mendes, no texto A 

lenda do Caboclo d’Água: uma trajetória enunciativa folkcomunicativa, apresenta 

algumas de suas versões: 

O primeiro relato sobre a lenda ao qual tivemos acesso caracteriza o 

Caboclo D´água como um garimpeiro mestiço, filho de negro com 

índio, que, insatisfeito com a sua condição de escravo, foge em busca 

de sua liberdade. Porém, um capitão do mato, a serviço do dono do 

escravo, sai à procura do Caboclo no intuito de capturá-lo e de castigá-

lo pela ousadia da fuga. O capitão o encontra, o açoita e, pensando que 

o mestiço se encontrava morto, joga-o no rio. No entanto, o escravo 

fugido, ainda com vida, consegue sair do rio e, com sede de vingança, 

volta para “caçar” tanto o capitão do mato quanto o seu mandante. Não 

se sabe ao certo se o Caboclo conseguiu atingir o seu intento, mas o fato 

é que, desde então, ele vive no rio, assombrando quem ousa se 

aproximar de sua morada (MENDES, 2012, p. 116). 

 

 Tal síntese já nos possibilita vislumbrar os indícios da forte presença africana e 

afrodescendente na região. Sabe-se, como já indicado no primeiro capítulo, que durante 

muito tempo, no território que constitui na atualidade o município de Barra Longa, 

recorreu-se constantemente ao trabalho de sujeitos em situação de escravidão, sobretudo 

para a extração minerária e para suprir a alta demanda de produtos agrícolas. Tendo em 

vista que, sobretudo nos primeiros anos da atividade mineradora, sua prática se dava nos 

leitos dos cursos d’água, a presença africana e/ou afrodescendente nesses entornos era 

recorrente.  

 Outra versão apresentada pela autora e que menciona a cidade de Barra Longa foi 

veiculada, segundo ela, pelo jornal O Espeto,135 

 

[...] segundo o qual o Caboclo d’Água seria um monstro meio lagartixa, 

macaco e galinha que ataca às margens do Rio do Carmo, de Mariana 

até Barra Longa. Muitos avistamentos, em tempos diferentes e três 

                                                           
135 Situado na cidade de Mariana, Minas Gerais, o Jornal e Rádio O Espeto apresentam cotidianamente 

notícias do município marianense e de seus respectivos distritos, assim como de outras cidades da região. 

Além de edições impressas, é possível acessar reportagens especiais e vídeos no site do periódico. Sobre 

isso, ver: https://jornaloespeto.com.br/. Acesso em: 20 jul. 2021.  
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retratos falados. Época dos ataques: setembro a dezembro. Muitos 

ataques, dois com vítimas fatais. Um rapaz foi atacado junto com 

amigos e ficou sem saco! Morreu rapidamente. Bombeiros fizeram o 

resgate, mas não souberam identificar qual animal mordeu o rapaz. 

Aparição com mais pessoas num garimpo no distrito de Bandeirantes, 

cortado pelo Rio do Carmo, onde o caboclo d’Água entrou e tiveram 

que parar os serviços (MENDES, 2012, p. 116).  

 

 De todo modo, independentemente da variante, percebe-se que a lenda, no 

imaginário social local, repercutiu bastante, influenciando, inclusive, na instituição da 

ACAM (Associação dos Caçadores de Assombração e Monstros): 

 

As aparições do Caboclo d’Água, o monstro mais famoso da região, 

motivaram a criação da entidade. Dele, há uma estatueta na sede da 

Acam, esculpida a partir de descrições das testemunhas: ‘meio lagarto, 

meio macaco’, como também o descreve Santos136. O monstro costuma 

ser visto sobretudo perto dos rios Carmo e Gualaxo, que atravessam o 

município de Barra Longa. ‘Entrevistei um vereador que deu um tiro 

nele e outro que vendeu a casa depois de tê-lo avistado na horta. Um 

rapaz morreu depois de ter os testículos arrancados pelo Caboclo 

d’Água, que o atacou no rio’ (PIAUÍ, 2018). 

 

É importante ressaltar que essa história não está restrita aos limites geográficos de 

Barra Longa, pelo contrário, está presente em outras localidades mineiras, como em Nova 

Era, cidade próxima ao rio São Francisco; em Mariana; em outros lugares da Região dos 

Inconfidentes etc. (MENDES, 2012, p. 115). E a fundação da ACAM representa 

exatamente isso. Afinal: 

 

O interesse em torno do Caboclo d’Água aumentou muito depois que o 

professor de geologia Milton Brigolini, da UFOP, ofereceu recompensa 

de 10 mil reais a quem fotografasse a entidade. Formou-se uma 

comissão para analisar as fotos que aparecessem. Foi elaborado até um 

mapa indicando os locais com maior densidade de ataques do Caboclo 

d’Água, para orientar os interessados na caçada (PIAUÍ, 2018). 

 

 Embora ainda não tenham obtido sucesso em conseguir algum registro 

fotográfico, já existem alguns retratos falados a respeito do protagonista dessa lenda: 

 

                                                           
136 A autora reporta-se a Leandro Henrique dos Santos, que na época da reportagem ocupava o cargo de 

presidente da Associação dos Caçadores de Assombração de Mariana (ACAM) e proprietário do Jornal O 

Espeto. 
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Fig. 36 - Retratos-falados do Caboclo d’Água.137  
 

  

Não obstante, a partir do levantamento de informações a respeito dessa lenda, foi 

possível perceber que seu alcance já não é sequer exclusivo das cidades mineiras 

anteriormente citadas, mas atingiu repercussão nacional, como se pode comprovar a partir 

de duas reportagens produzidas a respeito dessa história. Segundo Elaine de Melo Etruzco 

Carneiro, “[...] começaram a contar essa história, e aí isso chamou a atenção lá na UFOP 

e eles começaram a vir, aí a televisão veio [...]”. A respeito das matérias, sabe-se que a 

primeira delas foi veiculada no Jornal Nacional, da emissora Rede Globo, no ano de 

2011138. Interessante ressalvar que o respectivo jornal era, naquele momento, o de maior 

audiência do país, conferindo assim expressiva circulação ao relato. A segunda 

reportagem foi transmitida no programa “Encontro com Fátima Bernardes”, também da 

rede Globo, no ano de 2013139.  

No cerne dessas reflexões, convém mencionar ainda que, em Barra Longa, uma 

das manifestações relacionadas à lenda foi materialização da figura do Caboclo d’Água 

em uma estátua de grande porte. Mendes discorre sobre essa ocorrência: 

 
A lenda também ganhou projeção em manifestações populares e artísti-

cas, como a inauguração de uma estátua de dois metros de altura, no 

portal de entrada da cidade de Barra Longa/MG, no dia 10/09/2011. O 

evento contou com a presença do prefeito da cidade, Fernando 

Carneiro, de vereadores e de secretários municipais. Kits do Caboclo 

d’Água, com uma miniatura da estátua, foram oferecidos a alguns 

homenageados, como o professor Milton Brigolini e Antônio Felipe, 

um barralonguense de 82 anos, que afirma ter sido atacado pelo 

Caboclo d’Água e até ter se tornado amigo dele. A inauguração foi 

                                                           
137 Disponível em: MENDES, p. 118. 
138 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=MmKHaSXW9vQ. Acesso em: 03 fev. 2021.  
139 Disponível em: https://globoplay.globo.com/v/2651794/. Acesso em: 03 fev. 2021. 
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seguida de uma grande festa na praça principal da cidade, com 

exposição de artesanato, barraquinhas de comida e um grande palco, 

onde aconteceu um show de atrações musicais (MENDES, 2012, p. 

125). 

 

 
 

Fig. 37 - Estátua do Caboclo D´água à esquerda e miniatura da estátua à direita.  

Foto de acervo pessoal de Simone Mendes, tirada em 10 set. 2011.140  

 

 A referida estátua ficou exposta, durante um longo período de tempo, no portal da 

cidade, isto é, no lugar que demarca a entrada do município; posteriormente, com a saída 

do prefeito que ali a dispusera, a mesma foi removida e realocada para outro ponto da 

cidade, na Avenida beira-rio, ficando bem próxima do rio Carmo. Ali, a imagem está 

fixada até os dias atuais, conforme se pode verificar na foto a seguir reproduzida, de 

fevereiro de 2021: 

 
 

Fig. 38 - Estátua do Caboclo d’Água ao lado do Rio Carmo. Barra Longa, 2021. Acervo pessoal. 

 

                                                           
140 Disponível em: MENDES, 2012, p. 118. Acesso em: 03 fev. 2021. 
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Pode-se observar a mesma estátua, por meio de outro ângulo: 

 

Fig. 39 - Estátua do Caboclo d’Água ao lado do Rio Carmo. Barra Longa, 2021. Acervo pessoal. 

 

 

É oportuno mencionar ainda que essa lenda e a figura enigmática do Caboclo 

d’Água integram as memórias de muitos habitantes da cidade que, sobretudo ao longo da 

infância e adolescência, ouviam relatos a ela relacionados, como é o caso do morador 

Helvécio Queiroz Ferreira, cidadão barra-longuense que desde criança conhece essa 

narrativa. Ele possui, inclusive, uma explicação para a divulgação da lenda na época de 

sua infância, entre as décadas de 1960 e 1970: 

O negócio do Caboclo d’Água era o seguinte porque todo menino, todo 

ano, o rio matava um [...] todo ano, todo ano morria um, morria afogado 

porque o rio era muita água, né? Agora que diminuiu bem. E pros 

meninos não ficarem na beirada do rio, eles falavam que tinha o tal do 

Caboclo d’Água. E ali no Morro Vermelho tinha um senhor [...] lá tinha 

um moço, um tal de seu Afonso, um moço forte e careca e quando ele 

via a meninada lá no rio, lá tinha um lugar que chamava, uma lagoa lá 

né? E o seu Afonso vinha e mergulhava e aparecia só o coco dele, a 

careca dele; ah, o Caboclo d’Água e a meninada corria, aí um menino 

falava pro outro e outro falava pro outro e fica todo mundo antenado, 

né? Oh não vai lá embaixo na lagoinha não [...] (FERREIRA, 2021).  

  

 Em consonância com essas afirmações, a moradora Elaine Carneiro recorda ainda 

que um dos espaços em que a referida história foi amplamente divulgada foi na área ligada 

à mineração conhecida como Morro Vermelho, visando também causar determinado 

receio nas crianças. Em suas palavras: 

Chamava Morro Vermelho porque tinha um morro grande, vermelho, 

era a terra vermelha, esse morro era a distração da gente, a gente invés 
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de passar pela rua normal, a gente subia por aquele morrinho e descia 

lá na frente, era um delírio [...]. Nesse Morro Vermelho tinha muito 

garimpeiro, assim, de bateia. E eles tinham medo do que às vezes podia 

acontecer, que a criançada toda ficava lá curiosa e eles começaram a 

criar essa história (CARNEIRO, 2021).  

 

 Todavia, Elaine Carneiro também concorda que a divulgação contou com a ajuda 

de muitos pais preocupados com seus filhos, em um contexto em que grande parte dos 

casais tinham uma quantidade numerosa de filhos, precisavam trabalhar muito para 

sustentar a todos e nem sempre conseguiam estar por perto de suas crianças. À vista disso, 

alguns optavam por utilizar desse recurso, conforme recorda ela: “Ô, menino, cuidado, 

não fica na beirada do rio não por causa do Caboclo d’Água [...]” (CARNEIRO, 2021).  

 De todo modo, apesar do contexto contemporâneo diferenciar-se em diversos 

aspectos da época em que moradores como Helvécio Ferreira e Elaine Carneiro 

vivenciaram suas respectivas infâncias, o que se comprova é que a figura misteriosa do 

Caboclo d’Água permanece viva na tradição oral de grande parte da população. Um 

exemplo do que se afirma pode ser constatado nos momentos imediatamente posteriores 

ao rompimento da Barragem de Fundão, como descrito na reportagem veiculada pelo 

jornal Estado de Minas: 

Depois de matar peixes e espécimes da fauna nativa, dizimar matas e 

agricultura, os estragos causados pelo estouro da Barragem do Fundão 

afetaram também o modo de vida tradicional de comunidades de 

Mariana e Barra Longa. Neste último município, uma lenda de 200 anos 

que tem como palco o Rio Gualaxo do Norte também foi duramente 

atingida pelos rejeitos de minério. É nas águas hoje barrentas que ficava 

a chamada ‘Ilha do Caboclo d’Água’, figura que ganhou até estátua no 

portal de entrada da cidade. Essa porção de terra, pedras e moitas de 

bambu era o ponto onde, geração após geração, os lavradores de Barra 

Longa contavam ter avistado a criatura que faz parte do folclore 

caboclo, vivendo em rios, virando barcos de navegantes e alimentando-

se de criações. Muitos habitantes da comunidade contam ter visto 

rastros e até ter se encontrado cara a cara com o ser misterioso. Contudo, 

a passagem da lama simplesmente desintegrou a ilha e encobriu 

completamente as pedras onde testemunhas garantem ter presenciado 

ataques a potros e bezerros (PARREIRAS, 2015). 
 

 Nessa mesma matéria jornalística, encontra-se ainda o depoimento de um morador 

da região que apresenta sua experiência pessoal com esse ser mítico: 

Um dos criadores que contam ter ‘encarado’ o caboclo é o pecuarista e 

dono de açougue Mucci Daniel Kfouri. Ele relata que o fato ocorreu há 

quatro anos, quando procurava por bezerros desaparecidos na beira do 

rio. ‘Tinha sumido um bezerro e fiquei desconfiado que alguém tivesse 

me roubado. Daí a uns meses, sumiram dois e dei queixa na polícia, mas 

me mandaram procurar, dizendo que tinha de ter provas do roubo’, 

conta. Em meio às primeiras buscas, Mucci conta ter achado um dos 
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animais mortos, com a cabeça furada, sem o cérebro, e com as entranhas 

aparentemente ‘chupadas’ (PARREIRAS, 2015). 

 

A reportagem segue: 

O encontro com a criatura das águas do Gualaxo teria sido em seguida. 

‘Vi o bicho (Caboclo d’Água) em cima de uma pedra do rio, comendo 

o outro bezerro. Parecia ter um metro e vinte, a boca grande e cheia de 

dentes, muito cabeludo, mas com os braços com um tipo de escamas, 

como se fosse um réptil. O olho era parado igual ao de um peixe’, 

lembra. A primeira reação, conta, foi atirar pedras no monstro. ‘Ele deu 

um urro para mim e mergulhou na água. Daí, veio com a mão de dentro 

da água e puxou o bezerro para o fundo. Depois disso, mais pessoas têm 

visto’, garante ele (PARREIRAS, 2015).  

 

 A partir dessa entrevista veiculada na reportagem é possível notar ainda que, na 

visão de Mucci Daniel Kfouri, a existência do Caboclo d’Água resistiria até mesmo à 

ocorrência de novembro de 2015: 

O pecuarista acredita que, apesar de ter perdido sua ilha para a lama, o 

Caboclo tenha sobrevivido. ‘É um bicho muito forte e esperto. Acho 

que ele nadou para o Rio do Carmo e foi subindo a correnteza até a 

Cachoeira do Salto, onde a lama não chegou. Vimos até umas pegadas 

dele por lá. A gente trata dele aqui, deixamos bezerros mortos para ele 

comer e aparecem depois com mordidas muito grandes para ser de cães 

e até de onças’, disse. Sinal de que o Caboclo vai sobreviver ao desastre, 

senão nas margens enlameadas, na tradição oral dos moradores 

(PARREIRAS, 2015). 

 

 Mais de seis anos após o rompimento da Barragem de Fundão, pode-se notar que 

essa lenda continua circulando entre os habitantes da região de Barra Longa; muitos, 

inclusive, seguem acreditando que não se trata apenas uma tradição oral, mas de um fato 

verídico. De todo modo, nas diferentes versões da lenda, patrimônio intangível dos barra-

longuenses, a figura do Caboclo d’Água é ainda bastante familiar. 

 Outra faceta associada a este imaginário de cunho mítico e intimamente ligada aos 

rios remonta às trágicas situações de afogamento ocorridas no município de Barra Longa. 

Sobre uma delas, explana José Alberto Barreto: 

Eu tenho uma história na família, o meu pai tinha um irmão, um deles 

era um menino de mais ou menos uns dez anos, o nome dele era Geraldo 

[...]. Aí esse meu tio, menininho, saiu com um amigo dele pra ir pra 

Barra Longa, era Semana Santa e Semana Santa, né, quem puder vai 

pra Barra Longa. E é pertinho, mais ou menos, uns quinze minutos a pé 

cê chega, da casa dele, o tal sítio da Volta Grande, até Barra Longa. E 

os dois resolveram dar uma entradinha no rio. Tiraram, talvez estivesse 

até sem sapato, tadinho, não sei. Teoricamente, puseram as coisinhas 

deles na beira, ficaram pelados e tibum no rio. E morreram afogados os 

dois. O outro foi encontrado, logo enterrado, acabou a história, mas o 

meu tio nunca foi achado, o corpinho dele nunca foi encontrado. Isso 

levou a um luto de cinquenta anos na família. E este tipo de história, 
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gente que morreu em enchente do rio do Carmo e nunca foi encontrado, 

isso é mais ou menos comum, quase toda família tem uma história dessa 

pra contar. Então por isso, por este tipo de história, é que as águas são 

mágicas (BARRETO, 2021). 

 

 Acontecimentos como o que acometeu a família de Barreto reforçaram em parte 

da população de Barra Longa um imaginário fronteiriço ao religioso, que mesclava 

elementos de feitio trágico e de um imponderável dos quais não se podia escapar. 

Compreensão similar é encontrada na entrevista de Helvécio Ferreira, pois, de acordo 

com suas lembranças “Todo ano o rio levava um, adulto ou o que fosse” (FERREIRA, 

2021). Um outro exemplo por ele citado também deixou a população acometida de 

indagações: “[...] ali na pracinha, nego aprendendo a dirigir, o carro caiu e foi embora” 

(FERREIRA, 2021).  

Outro tipo de acontecimento marcante, inter-relacionado aos rios e a esse 

imaginário trágico, que se faz igualmente presente nas memórias dos habitantes de Barra 

Longa, é o das enchentes, com destaque à a terrível enxurrada que atingiu o município 

em 1979, em consequência das fortes chuvas que então caíram sob a região Sudeste: 

A inundação de 1979 foi uma das maiores já registradas no vale do rio 

Doce, que compreende os estados de Minas Gerais e Espírito Santo. [...] 

A inundação foi causada pelo grande acúmulo de chuva entre o final de 

janeiro e início de fevereiro de 1979 em toda bacia do rio Doce. Em 

consequência da intensa chuva do período de 26/01 a 02/02/1979, 

ocorreram 74 óbitos e 47.776 pessoas ficaram desabrigadas (REIS, 

2015, p. 31). 

 

As fortes chuvas não ficaram circunscritas ao período informado acima, 

estendendo-se por mais de um mês: 

Ainda em 1979, Minas Gerais teve uma das piores inundações da sua 

história. Após mais de 35 dias de chuva, em janeiro e fevereiro, 246 

pessoas morreram e 37 cidades ficaram ilhadas, deixando milhares de 

desabrigados (REIS, 2015, p. 31). 

 

Nesse contexto, considerando-se estritamente Barra Longa, o rio Carmo, que 

atravessa o município, transbordou e chegou à sede urbana, provocando imensa 

destruição, conforme se vislumbra nas fotografias a seguir reproduzidas. Como pode ser 

percebido nessas imagens, muitas residências situadas nos entornos do centro urbano de 

Barra Longa foram invadidas pelas fortes correntezas e inúmeras famílias perderam todos 

os seus pertences. José Mauro Marra, de 59 anos, recorda que com esta enchente, nada 

sobrou: “Em 1979, com a enchente que deu em Barra Longa, nós perdemos tudo. Na casa 

em que ficavam os pertences, foi tudo embora” (MARRA, 2016, p. 12).  
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Fig. 40 - Enchente que atingiu a área urbana de Barra Longa.  

Acervo da Câmara Municipal de Barra Longa, Barra Longa, 1979.  

 

 
 

Fig. 41 - Moradores atravessando um ponto de alagamento nas ruas da cidade.  

Acervo da Câmara Municipal de Barra Longa, Barra Longa, 1979. 
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Fig. 42 - Pessoas observando a enchente.  

Acervo da Câmara Municipal de Barra Longa, Barra Longa, 1979141. 

 

Da mesma forma, algumas pessoas, ao presenciarem a enxurrada de lama de 

rejeitos da Barragem de Fundão que, assim como a referida enchente, invadiu as ruas 

principais do centro de Barra Longa, inevitavelmente, recordaram o acontecimento de 

1979: “Vim pra Barra Longa com 9 anos. A última enchente que tivemos aqui foi em 

1979, mas foi chuva, água mesmo. Dessa vez, foi só barro” (COSTA, 2015). Nesta 

mesma lógica, encontra-se a informação que “Denise Ferreira, professora, acredita que 

esta tragédia foi maior que a enchente que teve em 1979, quando o rio do Carmo inundou 

a parte baixa da cidade” (JOKA MADRUGA, 2015)142. 

 À vista do exposto, é perceptível que um imaginário simultaneamente 

cosmológico, místico e devocional mostra-se profundamente imbricado aos rios de Barra 

Longa, desde as culturas ameríndias à forte presença do catolicismo na região. 

Estritamente no marco temporal utilizado nesta pesquisa, que se atém ao século XX e 

                                                           
141 Conforme já afirmado na Introdução desta dissertação, infelizmente, tais registros imagéticos foram 

disponibilizados pela Câmara Municipal de Barra Longa sem quaisquer referências históricas e, justamente 

por esta razão, não é possível contextualizá-los de maneira mais aprofundada. Ainda assim, entendemos 

que são elementos pertinentes para a presente investigação, por isso foram inseridos. 
142 Tal comparação também foi realizada entre moradores do povoado de Gesteira, pertencente a Barra 

Longa, conforme visto em: https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2015/11/08/povoado-

que-fugiu-de-enchente-em-1979-fica-ilhado-pela-lama-de-barragens.htm.  
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primeiras décadas do XXI, é possível perceber ainda que esses imaginários têm sido 

ressignificados e incorporados às peculiaridades da vida contemporânea, como visto na 

lenda do Caboclo d’Água e nas procissões realizadas nos entornos dos rios. Tal 

reelaboração abarca, inclusive, a conotação patrimonial atribuída ao ambiente dos rios e 

seu encontro, que passa a estar associado ao mistério insondável e incontrolável da vida, 

diante da qual o humano é chamado a uma postura de reconhecimento e de reverência, 

sem jamais tentar dominá-lo ou suplantá-lo. 

 

2.2. Memórias, saber científico e luta política em defesa ecológica dos rios 

No estudo sobre como o ambiente dos rios de Barra Longa eram culturalmente 

configurados por um imaginário de cunho ecológico, foi possível perceber que tal 

formulação apresenta-se profundamente imbricada, em primeiro lugar, a memórias 

afetivas dos habitantes desse município. Nessa perspectiva, vários moradores 

descreveram como sua infância, adolescência ou juventude foram marcadas por vivências 

no ambiente dos rios, como é o caso de Alan Cassiano: “Me recordo de quando pessoas 

de todas as idades iam pescar, algumas até nadavam” (PARANHOS; PAPAGAIO; 

DRUMOND, 2017, p. 8). Eram lembranças mantidas mesmo com o transcorrer dos anos, 

manifestadas muitas das vezes em tons nostálgicos e saudosistas: “Sinto saudade da 

minha infância, de quando o rio era limpo, de quando podíamos usufruir das suas águas” 

(PARANHOS; PAPAGAIO; DRUMOND, 2017, p. 8).143  

Através deste relato, é possível perceber que as memórias de Alan Cassiano, neste 

caso específico, sobre o rio Gualaxo do Norte, alcançam, além de uma dimensão afetiva 

importante, um aspecto extremamente pertinente também para diversos movimentos 

ecológicos, isto é, a preocupação com a poluição nesses cursos d’água. O rio limpo, 

utilizando os termos do próprio entrevistado, é elemento fundamental nas rememorações 

de uma infância marcada pela presença constante das águas de Barra Longa. Da mesma 

maneira, recorda Helvécio Ferreira “O rio era fantástico, Nossa Senhora, chegava na 

beirada do rio assim, já entrava [...]” (FERREIRA, 2021).  

Ferreira e sua esposa, Elaine Carneiro, também discursam sobre o encontro dos 

dois rios. Segundo ela “[...] era maravilhoso. Uma água clarinha com uma água barrenta, 

                                                           
143 Tal viés nostálgico permite esboçar uma ligação entre a perspectiva ecológica contida nas memórias e o 

legado cultural romântico, como pontuado no primeiro capítulo desta dissertação. Reitera-se que 

reconhecemos que o movimento ecológico contemporâneo, em sua pluralidade, está longe de limitar-se a 

inspirações do Romantismo mas, simultaneamente, podemos vislumbrar entre eles alguns pontos de 

contato. 
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formando uma barra, e era uma barra longa, né?”. Além disso, destaca: “[...] Porque não 

encontravam dois rios iguais, eram dois rios muito diferentes, era muito bonito, né, muito 

bonito” (CARNEIRO, 2021). Similarmente, pondera Ferreira: “A gente vinha nadando, 

aonde encontrava, vinha aquelas duas águas, uma clara e a outra escura, a gente vinha no 

meio ali dela ali, aqueles que já sabia nadar, né? – Ah, eu desci no encontro do rio –, lá 

no meio mesmo, não era cá na beiradinha não” (FERREIRA, 2021).  

Sob este mesmo imaginário, que associa demandas ecológicas e memórias 

afetivas, Sérgio Papagaio recorda, ao mencionar o rio Carmo, uma tradicional visão que, 

compartilhada no passado por muitas pessoas, tem sido novamente reavivada. Trata-se de 

uma interpretação em que os rios da região são entendidos como membros integrantes de 

uma mesma família: “O rio é grande, né? Se for considerar os rios da região, é um dos 

maiores rios da região. [...] Ele é o pai do rio Doce, a mãe do rio Doce é o Piranga, os 

dois juntos formam o Doce” (PAPAGAIO, 2021).  

Concomitantemente, a formulação ecológica relativa aos rios, promovida através 

da evocação das memórias, é percebida na atitude de moradores da região que decidiram 

criar e participar de um grupo no aplicativo WhatsApp denominado “Gualaxo do Norte – 

Memória”, por meio do qual podem interagir e partilhar suas recordações, além de 

estabelecer novos vínculos permeados pela localidade aqui referenciada:  

 

  

 

Fig. 43 – Grupo de WhatsApp Gualaxo do Norte - Memória, 2017144.  

                                                           
144 Imagem disponível em: Jornal A Sirene, jul. 2017, p. 6. Disponível em: 

https://issuu.com/jornalasirene/docs/a_sirene_ed._16_julho_issuu. Acesso em: 15 set. 2020. 
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Segundo a reportagem do jornal A Sirene: 

Nele, achados documentais misturam-se às lembranças e às saudades 

deixadas pela lama, o que faz do grupo um lugar de rememoração do 

território cortado pelo Rio Gualaxo do Norte, um espaço de descobertas 

e compartilhamento de histórias de uma gente ligada à sua terra, a seus 

vínculos e às suas tradições. Uma bonita rede de memórias tecida por 

palavras e imagens de um território repleto de história e de futuro 

(PARTICIPANTES DO GRUPO DE WHATSAPP “GUALAXO DO 

NORTE – MEMÓRIA”; DRUMOND , 2017, p. 06).  

 

Ademais, por meio do diálogo estabelecido neste grupo de WhatsApp, visualizado 

acima, nota-se a possibilidade de compartilhamento de fotografias e outras ferramentas 

associadas às lembranças das comunidades, das vivências passadas, sociabilidades e de 

outros elementos – como o próprio rio – que integraram as trajetórias biográfico-sociais 

de tantos sujeitos. Além disso, é interessante sublinhar que o grupo não congrega apenas 

os limites geográficos do município de Barra Longa, mas incorpora localidades que 

possuam relação com o rio Gualaxo do Norte, a exemplo de Paracatu e Bento Rodrigues. 

Esta ocorrência permite um diálogo mais amplo e plural entre as comunidades, 

viabilizando uma rede de memórias e apoio entre os indivíduos.  

Ademais, o momento atual, ainda marcado pela pandemia de Covid-19 e, 

consequentemente, pelas políticas de distanciamento social, fortaleceu ferramentas 

voltadas para um contato mais seguro entre os moradores da região, como o aplicativo 

WhatsApp.  

 Os rios, no entanto, não têm sido associados a reivindicações ecológicas apenas 

por moradores e demais indivíduos que conviveram ou convivem direta ou indiretamente 

com estes corpos hídricos. No âmbito das Ciências Humanas contemporâneas, inúmeros 

estudos têm abordado elementos ligados aos dois rios tão importantes para Barra Longa, 

alguns dos quais têm enfatizado um problema bastante atual, mas com raízes históricas 

distantes – a contraposição garimpo/mineração/agropecuária versus desenvolvimento 

sustentável: “Embora historicamente minimizador de pressão social, o garimpo, dado ao 

conjunto de práticas administrativas e ambientais inadequadas, está distante de atender 

aos princípios de desenvolvimento sustentável” (POSSAMAI, 2018, p. 25).145  

                                                           
145 Observa-se, portanto, que o emprego do conhecimento científico pode vincular-se a imaginários sociais 

distintos, e não apenas a projetos de cunho desenvolvimentista. 
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A respeito da bacia do rio do Carmo, as informações disponíveis a respeito 

reconstituem a conjuntura histórico-social da referida região e apontam para a 

problemática da degradação ambiental: 

Por ser uma rica província mineral, com jazidas de alumínio, ferro, ouro 

e topázio, além de rochas de interesse ornamental como a pedra sabão 

e o quartzito, a região sofre ocupação desordenada e predatória há cerca 

de trezentos anos. Atividades poluidoras degradadoras de garimpo, 

mineração, agropecuária com técnicas inadequadas e ocupação 

desordenada do solo têm causado desmatamentos, perdas de 

biodiversidade, erosões e assoreamentos dos leitos dos cursos d’água, 

além de lançamentos inadequados de efluentes in natura, de resíduos 

sólidos e de rejeitos de mineração. Tudo isso impacta negativamente 

tanto os Rios Gualaxo do Norte, Gualaxo do Sul e Rio do Carmo, 

quanto o Rio Doce (FERNANDES, 2017, p. 28).  

 

Em paralelo, outras circunstâncias vêm causando danos ao ambiente dos rios. No 

caso do rio Carmo, “a ocupação desordenada do Alto e Baixo Rio do Carmo colabora 

para a degradação da qualidade ambiental ao invadir as Áreas de Preservação Permanente 

e lançar efluentes líquidos in natura e resíduos sólidos nos cursos d’água” 

(FERNANDES, 2017, p. 42). De forma concomitante, Fernandes elenca outras situações 

relacionadas a esta problemática:  

Observa-se, ainda, que é recorrente a localização de aviários, pocilgas 

e currais  em Áreas  de  Preservação  Permanente  –  APPs  às  margens  

dos  cursos  d’água  sem  qualquer  tipo  de sistema  de  tratamento  de  

efluentes  [...],  bem  como  a  ocupação  das APPs  por  pastagens,  para  

criação  bovina  em  sistema  extensivo,  nas  quais  os  animais  tem 

acesso direto  aos cursos  d’água (FERNANDES, 2017, p. 41).  

 

Esse processo de degradação do ambiente dos rios de Barra Longa adquire uma 

conotação específica a partir da queda da Barragem de Fundão em 2015, como tem sido 

sinalizado pelos movimentos ecológicos e pelas Ciências Humanas. Nesta perspectiva, 

Haruf Salmen Espindola, Eunice Sueli Nodari e Mauro Augusto dos Santos chamam a 

atenção para o fato de que 

A História Ambiental dos rios deve considerar a importância de estudar 

os desastres em complexos minerários, uma vez que a água é um 

componente necessário ao próprio funcionamento dessa atividade 

econômica [...] Para além do rio, é preciso considerar a bacia 

hidrográfica como escala referencial de análise (ESPINDOLA; 

NODARI; SANTOS, 2019, p. 143). 

 

Logo,  

No caso do rompimento da Barragem de Fundão, a água foi o elemento 

crucial, e, ao mesmo tempo, os rios, além de serem totalmente 

impactados, serviram de vetores para espalhar os efeitos do desastre. O 

rompimento da Barragem de rejeitos atingiu a Barragem de Santarém 
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(barragem de água), liquefazendo o rejeito, que ganhou velocidade e 

desceu pelos cursos dos rios afluentes até alcançar o rio Doce. Isso 

desencadeou diferentes eventos com durações e ritmos variados [...] 

(ESPINDOLA; NODARI; SANTOS, 2019, p. 145). 

 

Estritamente no caso do crime mencionado, sabe-se que: 

[...] o fluxo da lama de rejeitos oriundo do rompimento da barragem de 

Fundão assoreou os Rios Gualaxo do Norte, baixo Carmo e Doce; 

removeu toda a vegetação e soterrou, na bacia do Rio Gualaxo do Norte, 

uma área estimada de 27,9 km² de área, sendo 6,3 km² de área de 

preservação ao longo dos Rios Santarém, Gualaxo do Norte e seus 

afluentes (FERNANDES, 2017, p. 23).  

 

Dessa forma, revela-se bastante complexo dimensionar a amplitude dos danos 

ocorridos, uma vez que a lama atingiu os rios citados e seguiu destruindo outros elementos 

da fauna, flora, assim como demais cursos de água, conforme descrito abaixo: 

Inicialmente, esse rejeito atingiu a Barragem de Santarém logo a 

jusante, causando seu galgamento e forçando a passagem de uma onda 

de lama por 55 km no rio Gualaxo do Norte até desaguar no rio do 

Carmo. Neste, os rejeitos percorreram outros 22 km até seu encontro 

com o rio Doce. Através do curso deste, foram carreados até a foz no 

Oceano Atlântico, chegando no município de Linhares, no estado do 

Espírito Santo, em 21/11/2015, totalizando 663,2 km de corpos hídricos 

diretamente impactados (BRASIL, 2015, p 03). 

 

Nesse sentido, o mesmo laudo técnico preliminar que investigou os impactos 

ambientais ocasionados pelo referido rompimento também destacou as consequências do 

ocorrido para a área como um todo situada ao longo dos respectivos rios, apresentando 

informações minuciosas a respeito da situação. Presume-se que a importância da denúncia 

sobre os efeitos oriundos deste evento justifica a longa citação feita a seguir:  

O desastre em análise causou a devastação de matas ciliares 

remanescentes (fragmentos/mosaicos), já o aporte de sedimentos (lama 

de rejeitos da exploração de minério de ferro) imediatamente soterrou 

os indivíduos de menor porte do sub-bosque e suprimiu indivíduos 

arbóreos. Os rejeitos de mineração de ferro também têm potencial para 

afetar o solo ao longo do tempo por se tratarem de material inerte sem 

matéria orgânica, causando desestruturação química e afetando o pH do 

solo. Tal alteração dificultará a recuperação e o desenvolvimento de 

espécies que ali viviam, podendo modificar, a médio e longo prazos, a 

vegetação local, com o estabelecimento de ecossistemas diferentes dos 

originais. Com o ‘arranque’ de indivíduos arbóreos pela força da onda 

de lama de rejeitos e a sedimentação da lama sobre a serapilheira e seus 

bancos de sementes, as matas de galeria atingidas pelo desastre tiveram 

sua resiliência e processos de sucessão comprometidos. No entanto, 

cada trecho atingido dependerá de sua capacidade de resiliência 

(capacidade que um ecossistema perturbado/degradado possui de 

retornar, naturalmente, às suas características originais, ou o mais 

próximo possível, sem intervenção humana). Certamente, trechos com 

baixa ou nenhuma capacidade de resiliência necessitarão de Planos de 
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Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD, a serem executados a 

longo prazo. Em ambas as situações – PRADS x Regeneração Natural 

– o monitoramento ambiental deverá ser constante até a completa 

regeneração do ambiente (BRASIL, 2015, p. 10-11).  
 

 

Diante da gravidade dos efeitos acarretados pela ruptura da Barragem, foram 

iniciadas ações em prol da recuperação dos rios atingidos. Afinal, conforme mencionado, 

algumas áreas encontram-se em situação de pouca (ou mesmo de quase nula) capacidade 

de resiliência. Dessa maneira, mostrava-se imprescindível o imediato desenvolvimento 

de planos de revitalização de tais áreas. No caso do rio Carmo,  

Foram instaladas pela empresa mineradora estruturas nas margens do 

rio do Carmo como o Colchão Reno ou Colchão de Gabião, que são 

estruturas de telas metálicas, revestidas ou não e preenchidas com 

pedras, empregadas com a finalidade de proteger e estabilizar as 

margens e encostas de rios, canais e córregos (PINI, 2013). Foi utilizada 

ainda a Biomanta com fibra de coco ou tela vegetal, que é uma tela 

fabricada com fibras naturais de coco e/ou palha, tendo como propósito 

a proteção das margens do rio evitando assim o processo de erosão 

(PROJAR, [201-]). Além disso foi implantado o Rip Rap ou o 

enrocamento, ou seja, uma camada de blocos de rochas dispostos sobre 

as margens do rio, empregado com a finalidade de conter a erosão 

(ANDRADE, 2018, p. 119). 

 

Já no rio Gualaxo do Norte, pesquisadores também se mobilizaram em busca de 

medidas que visassem revitalizá-lo. Uma delas foi a renaturalização. Segundo a bióloga 

Letícia Moraes em entrevista ao jornal O Tempo:146 

Renaturalizar nada mais é do que voltar ao normal. A gente utiliza 

elementos que são daqui, que a gente encontra na região, como galhos, 

troncos, raízes... e coloca dentro do rio. Quando a gente instala esses 

elementos naturais, ajudamos a natureza a se recuperar. É acelerar essa 

recuperação ambiental, criando ambientes mais naturais para a vida 

aquática (O TEMPO, 2019).  

 

Destarte, utilizando-se desse método de renaturalização, os envolvidos no projeto 

instalaram cerca de 200 troncos de árvore ao longo de dois quilômetros da calha do 

Gualaxo (O TEMPO, 2019). Com isso, “pesquisadores conseguiram flagrar um casal de 

cará, uma espécie de remanso, protegendo ovos nas águas do Gualaxo do Norte, motivo 

de comemoração” (O TEMPO, 2019). O coordenador desta ação, Pedro Ivo, também 

apresentou suas impressões à Agência Brasil: 

Estamos acelerando um processo que ocorreria naturalmente, recriando 

as características anteriores desses trechos afetados. Em uma área do 

rio com mata ciliar, a árvore vai morrer em algum momento, vai cair 

                                                           
146 Trata-se de um jornal com veiculação diária, situado na cidade de Contagem, em Minas Gerais. Foi 

criado em 1996. Em 2008 adotou o formato tabloide. É de propriedade da Sempre Editora.  
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um galho, depois o tronco. É um ciclo da natureza. Mas aqui, não vamos 

esperar o plantio para a recomposição da mata ciliar que vai demorar 

uns dez anos para termos árvores maiores. Estamos acelerando esse 

processo e já instalando os troncos na calha do rio (AGÊNCIA 

BRASIL, 2019).  

 

No cerne destas proposições, constatou-se que o Conjunto Paisagístico de 

Confluência dos dois rios também se insere neste movimento de iniciativas constituídas 

pós crime. Tem-se notícia, por exemplo que 

Com o objetivo de discutir os impactos ecológicos, sociais e 

econômicos e de levantar possibilidades para a recuperação ambiental 

o Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas (CBH Rio das 

Velhas), Projeto Manuelzão e público em geral realizaram no dia 19 de 

março um trabalho de campo em região que foi atingida pela barragem 

de rejeitos de Fundão. No trabalho de campo foram visitados três pontos 

principais: o rio do Carmo à montante do encontro com o Rio Gualaxo 

do Norte; Barra Longa, localidade que sofreu diretamente os impactos 

do rompimento da barragem e Gualaxo do Norte à montante do 

encontro com o Rio do Carmo (CBH RIO DAS VELHAS, 2016). 

 

Ainda a respeito desta visita, pode-se acrescentar que 

No encontro foram discutidas questões sobre as mudanças na 

morfologia e na dinâmica dos cursos d’água; sobre os impactos 

ambientais e socioeconômicos; sobre possíveis ações de recuperação e 

sobre a atuação dos Comitês de Bacia, do Estado, das iniciativas 

privadas e dos movimentos sociais. O grupo também analisou se as 

atitudes que estão sendo tomadas para a recuperação da área degradada 

são realmente eficazes. As atitudes tomadas foram o plantio de 

braquiárias e a tentativa de retirada de sedimentos no leito dos percursos 

d’água (CBH RIO DAS VELHAS, 2016). 

 

 
 

Fig. 44 – Integrantes do trabalho de campo realizado na área do encontro dos rios.  

Barra Longa, 28 mar. 2016. Foto: Autor desconhecido147. 

                                                           
147 Imagem disponível em: CBH RIO DAS VELHAS, 2016.  
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Outro fator importante que tem sido abordado nos estudos recentes sobre 

temáticas ecológicas diz respeito às consequências do crime para a população não branca 

da cidade de Barra Longa. O geógrafo Luiz Jardim Wanderley analisa o ocorrido sob a 

ótica do conceito de racismo ambiental148, abarcando também o município barra-

longuense, sobretudo as localidades próximas aos rios investigados. Assim, segundo ele, 

A predominância de negros diretamente atingidos pela massa de lama 

oriunda da Barragem, pelo menos aparentemente, parecia uma pista 

importante a ser considerada sobre a característica das comunidades 

soterradas ao longo do curso dos rios Gualaxo do Norte e do Carmo e 

sobre a possibilidade de um debate mais consistente em torno da noção 

de racismo ambiental (WANDERLEY, 2015, s/p.). 

 

 O trabalho de Wanderley, para o qual a demarcação dos cursos d’água mostrou-

se fundamental, conforme se verá abaixo, revelou ainda os seguintes dados: 

Para a sede do município de Barra Longa, foi calculado o perfil racial 

em todos os três setores censitários constituintes da cidade. No setor 

censitário mais próximo à foz do rio Gualaxo do Norte em seu encontro 

com o rio do Carmo (no 310570705060003) contabilizou-se, em 2010, 

um total de 531 habitantes, sendo 94 pretos e 280 pardos, o que 

correspondia a 70,4% da população do setor censitário. No segundo 

setor censitário, seguindo a jusante do rio do Carmo, o qual se insere 

parte do centro da cidade de Barra Longa (no 310570705060002) 

constatou-se um total de 808 habitantes, dentre estes 145 pretos e 310 

pardos, o que correspondia a 56,3% da população total. O terceiro setor 

censitário, seguindo a jusante do rio Carmo (no 310570705060001), 

totalizou 914 habitantes, sendo um total de 132 pretos e 398 pardos ou 

57,98% de pretos e pardos. Somando-se os três setores censitários 

calculou-se que a cidade de Barra Longa (somente a sede do município) 

somava 2.253 habitantes, cujo perfil racial correspondia a 865 brancos; 

371 pretos; 30 amarelos; e 988 pardos, totalizando um percentual 60,3% 

da população parda e preta (WANDERLEY, 2015, s/p.). 

 

 A conclusão obtida a partir do levantamento e cruzamento destas informações foi 

a constatação de “uma tendência de intensificação do predomínio de população negra 

quanto maior a exposição às situações de riscos relacionadas à proximidade com a 

exploração mineral de ferro e das barragens de rejeito da Samarco” (WANDERLEY, 

2015, s/p.). 

 Além das reflexões formuladas no âmbito acadêmico, verifica-se ainda a 

mobilização de outros setores da sociedade no tocante à afetação de segmentos sociais 

                                                           
148 “O conceito ‘racismo ambiental’ se refere a qualquer política, prática ou diretiva que afete ou prejudique, 

de formas diferentes, voluntária ou involuntariamente, a pessoas, grupos ou comunidades por motivos de 

raça ou cor. Esta ideia se associa com políticas públicas e práticas industriais encaminhadas a favorecer as 

empresas impondo altos custos às pessoas de cor. [...] A questão de quem paga e quem se beneficia das 

políticas ambientais e industriais é fundamental na análise do racismo ambiental”. (BULLARD, 2005) 
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vulneráveis no ambiente dos rios de Barra Longa. A título de exemplificação, pode-se 

mencionar o relevante trabalho da Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social 

(AEDAS)149 que atua diretamente no município de Barra Longa. Deve-se sublinhar que 

a referida instituição foi escolhida pelos barra-longuenses atingidos pelo rompimento da 

Barragem de Fundão para prestar assessoria técnica na respectiva cidade150.  

 A presente Associação, assim como fez o Wanderley, sustenta que os fatores 

agravadores do rompimento atingem de maneira mais acentuada grupos vulneráveis 

residentes no município, não ocasionalmente situados, em termos geográficos, em 

espacialidades periféricas. Ou seja, 

Após o rompimento da barragem da Samarco/Vale/BHP, toda a 

população do município de Barra Longa sofreu com os diferentes danos 

decorrentes do rompimento. Contudo, há grupos que historicamente são 

mais vulneráveis ou têm menos oportunidades de acessar direitos na 

nossa sociedade. É o caso de mulheres, negros, crianças, idosos, 

comunidades tradicionais, pessoa portadora de deficiência. 

 

 Esta perspectiva foi sistematizada, pela AEDAS, na tabela abaixo: 

 
 

Fig. 45 – Fatores agravadores. 28 mai. 2017. AEDAS.  

                                                           
149 A Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social foi criada no ano 2000 pelos moradores da 

comunidade de Casa Nova no município de Guaraciaba ameaçados pelo Projeto Hidrelétrico de Pilar, tendo 

como principal objetivo defender os direitos da comunidade local frente aos interesses econômicos da 

empresa responsável pela execução do projeto. Ciente da existência em Minas Gerais de mais de 400 

projetos de barragens e uma vasta população de famílias atingidas, a AEDAS passa a partir de 2008 a ter 

um caráter estadual, articulando e organizando comunidades ameaçadas e atingidas por barragens de todo 

o estado, e neste mesmo ano a Associação desloca sua sede para a capital do estado. Este passo só foi 

possível devido ao crescimento da articulação de comunidades atingidas em Minas Gerais. Atualmente a 

AEDAS auxilia mais de 300 mil famílias atingidas e ameaçadas por barragens em Minas Gerais, atendendo 

agricultores, povos indígenas, ribeirinhos, pescadores, garimpeiros, remanescentes de quilombos e 

populações urbanas. Diante do trabalho exitoso da AEDAS no estado de Minas Gerais, este ano a entidade 

foi condecorada com o título de “Utilidade Pública de Minas Gerais” pela Assembleia Legislativa de Minas 

Gerais (AEDAS, s/ d.). 
150 Sobre isso, ver: https://www.aedasmg.org/copia-noticias. Acesso em: 01 ago. 2021.  
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Em consonância com as análises apresentadas acima, Sérgio Papagaio, morador 

de Barra Longa, retoma o conceito de racismo ambiental, citando um exemplo de como 

esta noção pode ser aplicada ao município: 

A Samarco tirou a lama daqui da praça e levou pro parque de 

exposições, o parque de exposições fica mais ou menos uns dois 

quilômetros, dois quilômetros e meio aqui pelo asfalto, por onde vocês 

vieram, e lá nesse parque de exposições moram nove famílias, famílias 

pobres, né, famílias humildes da cidade. Então nós configuramos isso 

como um racismo ambiental. Eu criei um slogan pra isso que é: ‘A 

Samarco levando a lama onde a tragédia não chegou’. Na época, ainda 

não tinha RENOVA, era a Samarco com os caminhões, máquinas e 

equipamentos que eram usados nas mineradoras. Então eles utilizaram 

dessas máquinas, equipamentos e caminhões pra trabalhar dentro da 

cidade como se a cidade tivesse estrutura pra suportar toda essa 

trepidação dessas maquinas. [...] Lá era alto, a lama não chegou lá, 

então a Samarco levou a lama pra lá [...] (PAPAGAIO, 2021).  

 

Avaliando as atuações dos diversos agentes sociais (moradores, pesquisadores, 

instituições) comprometidos com a recuperação ecológica dos ambientes dos rios do  

Carmo e Gualaxo do Norte, pode-se deduzir uma compreensão de patrimônio que, 

entrecruzando memórias, conhecimento científico e lutas políticas, associam diretamente 

a dimensão patrimonial a políticas de reparação. Em outras palavras, na perspectiva 

ecológica atual, o ambiente dos rios Carmo e Gualaxo, incluindo o conjunto paisagístico 

de seu encontro, constitui, simultaneamente, um patrimônio ameaçado e atingido. 

Ameaçado, pois existe uma série de problemas que podem comprometê-lo. Atingido, pois 

há um processo de longa distância temporal que revela uma série de situações de desgaste 

e destruição desse ambiente, sendo que essa ocorrência se agravou de maneira abrupta 

com o evento da Barragem de Fundão.  

Diante desse entrecruzamento entre a dimensão patrimonial do ambiente dos rios 

Gualaxo do Norte e do Carmo e exigência de políticas de reparação, percebe-se a 

importância e urgência do caminho que resta ser trilhado pela sociedade de Barra Longa, 

em parceria instâncias sociais e científicas. Sabemos que os cursos de água, em suas 

distintas capacidades de resiliência, possuem certo potencial de regeneração; entretanto, 

além do acompanhamento desse processo, que é fundamental instituir e manter projetos 

que potencializem as possibilidades ecológicas desses elementos hídricos, conforme já 

tem sido pontuado por grupos ambientalistas. E, de forma similar, é imprescindível captar 

a dinâmica da relação entre os humanos e os rios constituída antes do rompimento da 

Barragem de Fundão, assim como após tal acontecimento.  
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Caminhando para a conclusão deste tópico, pode-se retomar algumas indagações 

de Ailton Krenak, autor já mencionado anteriormente neste capítulo, que, ao nosso ver, 

dialogam com as reflexões proferidas acima. Ele questiona: 

Como reconhecer um lugar de contato entre esses mundos, que têm 

tanta origem comum, mas que se deslocaram a ponto de termos hoje, 

num extremo, gente que precisa viver de um rio e, no outro, gente que 

consome rios como um recurso? A respeito dessa ideia de recurso que 

se atribui a uma montanha, a um rio, a uma floresta, em que lugar 

podemos descobrir um contato entre as nossas visões que nos tire desse 

estado de não reconhecimento uns dos outros? (KRENAK, 2020, p. 51). 

 

Em consonância com estes questionamentos tão atuais pertinentes, recorda-se o 

que Lia Mol Carneiro, atualmente residente em Águas Claras, distrito de Mariana – MG, 

mas com profunda relação com os rios da região estudada afirmou: “A natureza traz coisa 

demais pra mim. A gente tem que cuidar dela porque já tá quase acabando [...]” 

(CARNEIRO, 2018, p. 11).  

 

2.3. Empreendedorismo ou cooperação? 

 O ambiente dos rios Carmo e Gualaxo do Norte, assim como seu respectivo 

encontro, passa agora a ser interpretado a partir do imaginário modernizante, 

fundamentado nos parâmetros já apresentados no primeiro capítulo.  

Pode-se, já de início, indicar uma permanência na longa duração (a despeito das 

inquestionáveis e importantes mudanças em termos de maneiras de fazer, de conceber e 

de sentir vivenciadas pela população residente em Barra Longa): os rios da região foram, 

em grande medida, percebidos como recursos naturais a serem utilizados em prol de um 

incremento econômico, fosse em uma ótica “civilizatória” nos séculos XVIII e XIX, fosse 

numa perspectiva “desenvolvimentista” no século XX. Estudos historiográficos sobre 

esse território, elaborados já na primeira metade do século XX, indicam o interesse dos 

agentes sociais dos períodos anteriores “[n]os mais variados objetos provenientes da 

natureza e que mostrassem o grau civilizatório da nação, em termos de seus costumes e 

suas possibilidades econômicas” (POSSAMAI, 2018, p. 25).  

Tais trabalhos evidenciaram a associação entre a ocupação colonial no entorno 

dos rios do Carmo e Gualaxo do Norte e as atividades econômicas de extração de ouro e 

de constituição de lavouras.  Assim, por exemplo, o cônego Raimundo Trindade, na obra 

Monografia de Barra Longa, descreve que prosperidade econômica, antes de ser 

conhecida, enfrentou um desafio de contornos dramáticos: “paralelamente às atividades 

de exploração das minas, era necessário adentrar as matas, procurar solos férteis, 
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solucionar o problema do suprimento” (TRINDADE, 1962, p. 71).151 Diogo de 

Vasconcelos, abordando essa mesma temática, afirmou: 

Preocupados, pois em matar a fome, e em fazer as roçadas para 

mantimentos, os primeiros moradores do Carmo se espalharam já ao 

longo do ribeirão e de seus afluentes. E desse tempo se iniciaram as 

mais antigas fazendas do Carmo, do Gualaxo do Norte e do Gualaxo do 

Sul (1697-1698) (VASCONCELOS, 2001, p. 44).152 

 

 Assim, muitos senhores que obtinham a concessão de sesmarias ou as compravam 

dedicaram-se à plantação de roças para sustentar as populações que migravam para 

aqueles novos territórios, o que se revelou como uma atividade de ganhos promissores 

(SEABRA, 2004, p. 70). De acordo com o historiador Charles Boxer, no período em 

questão, “as pessoas que se arranjaram melhor não fizeram fortuna apenas através da 

mineração, mas com uma judiciosa combinação mineração, lavoura e comércio de 

escravos e mercadorias” (BOXER, 2000, p. 75). Também no território do atual município 

de Barra Longa, 

Nas fazendas da Barra e do Crasto, desde os tempos de Matias Barbosa, 

nunca se deixou de lado a atividade mineradora. Nelas, a mineração foi 

o interesse principal, mas, para sustentar o grande número de escravos 

que nela trabalhavam, suas roças nunca foram abandonadas (PINTO, 

2010, p. 274-275). 

 

Em paralelo, é possível constatar que este processo de apossamento das extensões 

territoriais de Barra Longa para a prática da mineração e o desenvolvimento da agricultura 

e pecuária valorizou sobretudo, desde o período colonial, as áreas em torno dos rios.153 

No caso das atividades mineradoras, sabe-se, inclusive, que por muito tempo o processo 

                                                           
151 Conforme também mencionado anteriormente nesta mesma obra: “Dados inteiramente à cata do precioso 

metal, esqueceram se esses primeiros colonos e mineiros da cultura da terra e em pouco vieram a sentir as 

tristes consequências de sua imprevidência e de sua desvairada ambição. A fome declarou-se impiedosa, 

impondo-lhes a dispersão: povoaram-se, então, num átimo, com os desertores do Carmo e do Ouro Preto, 

as margens dos dois Gualachos, do Carmo, e do Rio Doce até o Sem Peixe, e, se além não foram nessa 

primeira investida, é que naqueles sertões imperava ainda mais atrevido e mais bruto o bárbaro botocudo.  

Datam de então os estabelecimentos das primeiras fazendas, povoados e capelas da zona do Carmo e dos 

Gualachos. Barra Longa foi um desses povoados” (TRINDADE, 1962, p. 11).  
152 Todavia, no tocante às afirmações acerca da insuficiência de mantimentos naquele contexto histórico, o 

historiador Francisco Eduardo Andrade argumentou que o impacto desta carestia foi diferenciado, 

dependendo da pessoa, da sua qualidade e do crédito conquistado (ANDRADE, 2008, p. 213-214). 
153 O emprego dos rios para tais práticas econômicas influenciou, inclusive, a decisão de Matias Barbosa 

de constituir sua moradia na localidade próxima à confluência dos rios Gualaxo do Norte e do Carmo, uma 

vez que havia a possibilidade de escolher outro lugar, visto que possuía mais terras: “Lançou nestas partes 

várias posses, legalizadas anos depois pelos documentos comumente chamados – carta de sesmarias. A 

principal destas posses, a que o coronel tratou com mais interesse e carinho, foi a grande Fazenda da Barra 

do Gualacho do Norte, vasto territorial, dentro de cujo perímetro, próximo ao local onde à feição de solar 

nobre, fundou ele o pequeno arraial de Barra de Matias Barbosa pouco depois São José de Barra Longa” 

(AMADE; LIMA, 2009, p. 1). 

 

 



116 
 

de extração do ouro ocorreu, predominantemente, em seu leito. Desse modo, adentrando-

se as águas, os mineradores recolhiam o cascalho e depositavam-no em um recipiente 

adequado (geralmente, um prato ou uma bateia), os quais, por sua vez, eram sacudidos, 

em movimento de peneiração, até que o lhes interessava, o ouro, ficasse condensado ao 

fundo da ferramenta de trabalho. Em sequência, a mineração deslocou-se para canais às 

margens dos rios, com aberturas de barragens que visavam concentrar os cascalhos mais 

profundos dos corpos hídricos, onde o ouro estaria presente. Mesmo quando os 

mineradores adotaram a técnica de extrair o ouro das encostas das colinas, denominadas 

grupiaras, as águas dos rios se faziam necessárias, sendo transportadas até o local do 

trabalho através de canais. Nessa perspectiva, os historiadores Francisco Andrade e 

Dejanira Rezende sustentam que 

As águas eram o recurso fundamental na tecnologia da extração aurífera 

nas minas. Esse líquido fazia-se necessário em qualquer método de 

exploração aurífera utilizado e em qualquer local (leito dos rios, 

tabuleiro, encostas das montanhas). Exigia-se, para a obtenção do metal 

– lavra e apuração –, o manejo das águas (ANDRADE; REZENDE, 

2013, p. 392).  

 

Assim, no contexto evidenciado, 

Não somente os minérios foram vistos como recursos naturais que iriam 

gerar enorme riqueza econômica, [como] os rios também foram 

apresentados como fatores decisivos para a produção dessa riqueza, 

como força hidráulica para produção de energia para a industrialização 

(ESPINDOLA, 2015, p. 175). 

 

Sabe-se que esse processo foi marcado, de forma concomitante, por grande 

destruição ambiental ocasionada em função das práticas econômicas que podem ser 

remontadas aos exploradores setecentistas e que foram mantidas por parcela da população 

local. Embora alguns historiadores da primeira metade do século XX não indicassem tais 

ações como prejudiciais, ao menos não naquele contexto, alguns sinalizaram as profundas 

modificações ocorridas. No caso do cônego Raimundo Trindade, este apontou, na sua 

Monografia, a redução do meio natural do território barra-longuense: 

Barra Longa possui ainda uma flora invejável, se bem que restem 

poucas das florestas que deviam outrora revestir o seu solo. 

Opulentíssimas a avaliar-se pelo madeiramento respeitável em suas 

largas dimensões e por sua durabilidade que, há mais de duzentos anos, 

vem zombando do camartelo do tempo em edifícios da cidade e nas 

grandes fazendas e engenhos do município (TRINDADE, 1962, p. 67). 

 

Ainda que tenha sofrido uma substancial redução na sua produção desde as 

últimas décadas do século XVIII, a mineração manteve-se como uma constante histórica 
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na economia de Barra Longa nos períodos posteriores, como também indica Trindade em 

sua Monografia: 

O ouro ainda não se esgotou nas terras de Barra Longa e é mineirado 

vantajosamente por faiscadores no leito dos rios e nas antigas lavras. 

Abundam por todo o distrito tabatingas, caolino, ocres de várias cores, 

empregados, mesmo sem beneficiamento, em obras locais pelos oficiais 

da terra (TRINDADE, 1962, p. 67). 

 

Por sua vez, a segunda metade do século XX comportou significativas mudanças, 

devido à introdução de um aparato técnico-científico-industrial na produção econômica 

de Barra Longa. Tal alteração, contudo, apenas reforçou ainda mais o imaginário 

modernizante ali vigente. E partir da década de 1970, mineradoras de capital internacional 

iniciaram intensa atividade exploratória junto ao ambiente dos rios de Barra Longa. 

Dentre elas, pode-se mencionar a mineradora Samarco S. A., que  

 
[...] iniciou a extração de minério itabirítico (com variação de teor de 

ferro entre 30% e 60%) a céu aberto na mina do Germano, município 

de Mariana (MG), em 1977. A mina foi exaurida quinze anos depois, 

em 1992 (SOUZA, 2001), e no mesmo ano foram iniciadas as operações 

no Complexo de Alegria [...] (MILANEZ; SANTOS; MANSU, 2016, 

p. 63). 

 

 Sobre a referida empresa, destaca-se: 

Constituída inicialmente pela empresa Samitri, com 51%, e pela 

companhia Marcona Internacional, com 49%, a Samarco foi a primeira 

mineradora a exportar pelotas de minério de ferro, graças a uma 

tecnologia de concentração de itabiritos por flotação. Em 1984, o grupo 

anglo-australiano BHP Billiton comprou a Utah Internacional, que 

controlava a Marcona International, e, em 2000, a Companhia Vale do 

Rio Doce (que viria a se chamar apenas Vale a partir de 2007) adquiriu 

a Samitri. Com isso, a Samarco passou por uma reestruturação 

societária e se tornou uma joint venture, com 50% da empresa 

destinados a cada um de seus acionistas, Vale e BHP5 (VASCO, 2020, 

p. 39). 

 

 Do mesmo modo, a respeito da Vale, pode-se acrescentar: 

Criada em 1942 com o objetivo de impulsionar a exploração das 

riquezas minerais do subsolo brasileiro, especialmente a extração de 

minério de ferro, a Companhia Vale do Rio Doce, hoje apenas sob o 

nome de Vale, surgiu como uma empresa de capital misto, cujo controle 

acionário pertencia à União federal, tendo sua expansão contribuído 

para o crescimento econômico do País. Contudo, sob a influência do 

pensamento neoliberal, que permeou o final do século passado, foi 

realizada a privatização com a venda da Vale ao Consórcio Brasil, 

liderado pela Companhia Siderúrgica Nacional.  Desse modo no ano de 

1997, ocorreu o leilão de privatização da Companhia Vale do Rio Doce, 

seguindo o Plano Nacional de Desestatização do então presidente 

Fernando Henrique Cardoso. Depois de mais de 50 anos de existência, 
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a mineradora, que já era uma gigante do setor, deixou de ter seu controle 

acionário pertencendo ao Tesouro Nacional (ROCHA; OLIVEIRA; 

NOLASCO, 2019, s/ p.). 

 

Cabe também demarcar a relação, ainda que implícita, do estabelecimento de 

mineradoras, como a Samarco/Vale na região, com o período histórico da ditadura militar 

no Brasil, tendo em vista, por exemplo, a política econômica priorizada neste regime que 

beneficiou, efetivamente, a mineração em larga escala. Afinal, “No regime militar 

brasileiro, no contexto de concentração econômica e favorecimento dos grandes projetos 

de investimentos de capital, a Vale ocupou, junto com a Petrobrás, papel relevante para a 

consolidação da industrialização brasileira” (ESPINDOLA; FERREIRA; MIFARREG, 

2017, p. 87). Portanto, durante este período, a exploração mineral na região adquirirá 

novas conotações, com a considerável expansão deste setor. Segundo dados: 

“Impulsionado pela atuação de capitais nacionais (estatais e privados) e estrangeiros, 

entre meados da década de 1950 e início dos anos 1960, o número de empresas 

mineradoras aumentou 55,25%” (REGINATTO, 2015, p. 4).  

Mas a atuação das grandes mineradoras, referendada por um imaginário 

modernizante, ampliou as já enormes contradições e desigualdades socioeconômicas com 

que conviviam os residentes na região de Barra Longa, situações ainda mais agravadas 

com a queda da Barragem de Fundão, como indicado no tópico anterior. Igualmente, a 

degradação ambiental que existia desde os primeiros movimentos de ocupação e 

exploração daquele território adquire conotações exacerbadas com o estabelecimento das 

empresas mencionadas154.  

Em paralelo à atuação das grandes mineradoras junto aos rios, pode-se vislumbrar 

a incidência de imaginário híbrido, que combina preocupações ecológicas (e memórias 

afetivas a elas associadas) com expectativas de desenvolvimento econômico da região, 

associadas ao emprego dos rios do Carmo e Gualaxo do Norte. Assim, por exemplo, Lia 

Mol Carneiro, que é moradora, neste momento, do distrito de Águas Claras, discorre sobre 

o rio Gualaxo: 

Ah, a relação que a gente tinha com o rio era muito forte. A vida inteira 

nossa foi tomando banho lá, pescando. E era o lugar onde o gado matava 

a sede. A gente também tinha plantação na beira do rio, plantava milho, 

feijão e ainda fazia telha e tijolo na nascente. Tirava a argila, amassava, 

colocava na fôrma e deixava secar pra pôr no forno. O Gualaxo significa 

muita coisa [...] (CARNEIRO, 2018, p. 11). 

                                                           
154 Dessa maneira, alguns dos impactos originados/intensificados com a chegada de tais empresas “[...] 

estão associados à mudança na paisagem, ao uso exaustivo da água, à poeira e poluição dos cursos d’água 

principalmente graças ao uso inadequado de barragens de rejeito” (NERI; CORAZZA, 2019, p.14). 
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Sob o ponto de vista das atividades econômicas que asseguravam a sobrevivência 

de muitos habitantes de Barra Longa através dos rios, podemos ressaltar a importância 

que detinham as atividades de pesca neles desenvolvidas. Para alguns moradores, a pesca 

era sinônimo de lazer e diversão, como para Isabella, de oito anos, atualmente residente 

em Pedras, subdistrito de Mariana: “Meu programa preferido é pescar” (ASSIS; 

AGOSTINHA; GEOFFROY; GODOY, 2016, p. 16). Quando questionada sobre o que 

encontrava no Gualaxo, ela responde: “Traíra, Cará, Bagre, Lambari, tinha de tudo!” 

(ASSIS; AGOSTINHA; GEOFFROY; GODOY, 2016, p. 16). E prossegue: “Era só 

colocar o anzol que o peixe vinha rapidinho. Não tinha coisa melhor do que esperar o 

peixe fisgar o anzol e depois voltar pra casa com o saco de arroz cheio de peixe pra minha 

avó e minha mãe cozinhar” (ASSIS; AGOSTINHA; GEOFFROY; GODOY, 2016, p. 

16).   

Já para outros cidadãos, a atividade pesqueira revelou-se como uma forma de 

complemento da renda financeira ou chegou a constituir-se em principal geradora de 

lucros, provendo o sustento das famílias. Recorda-se, todavia, que essa situação foi 

extremamente modificada a partir de novembro de 2015, face aos efeitos da ruptura da 

Barragem de Fundão, conforme se percebe no relato da senhora Eva Raimundo, 

pescadora de Barra Longa: “Eu sou pescadora desde os sete anos e, desde 2015, não tem 

como pescar mais” (NETO; NASCIMENTO; RAIMUNDO; RESENDE; LIMA; 

EBNER; EFFGEN; PAPAGAIO, 2019, p. 13).  

O quintal da propriedade dos moradores de Barra Longa Elaine Carneiro Etruzco 

e Helvécio Ferreira possui uma particularidade interessante: nos fundos, ele é banhado 

pelo rio Carmo. Neste sentido, eles também apresentam relatos relacionados à pesca. 

Etruzco relembra: “[...] Pescava muito. Todo mundo tinha um pesqueiro na beirada do rio 

no seu quintal. Você pescava muncadinho ou porque cê queria por lazer ou porque você 

trazia um peixinho pra comer” (ETRUZCO, 2021). Do mesmo modo, reitera Ferreira, 

“[...] Eu mesmo tinha um anzol ali, armava um anzol lá. Cê deixava o anzol armado, de 

manhã cê ia lá o bicho tava agarrado” (FERREIRA, 2021).  

De forma concomitante, outras pessoas que residiam em Barra Longa mesclavam 

o lazer com a possibilidade de gerar uma renda extra, articulando as duas coisas e 

viabilizando melhores oportunidades de vida, como o senhor Orlando de Lima, também 

pescador barra-longuense, relatou: “Eu não vendia o peixe, mas a pesca ajudava muito 

nas despesas da casa. Além do prazer de pescar, a gente também tinha o prazer de comer” 
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(NETO; NASCIMENTO; RAIMUNDO; RESENDE; LIMA; EBNER; EFFGEN; 

PAPAGAIO, 2019, p. 13). 

 
 

Fig. 46 - Orlando de Lima (Dico), pescador de Barra Longa.  

Foto: Sérgio Papagaio e Tainara Torres/Jornal A Sirene)155.  

 

Além dos pescadores, outros profissionais exerciam e exercem funções 

diretamente ligadas aos rios Carmo e Gualaxo, como os garimpeiros. Muitos deles 

também vivem exclusivamente desse trabalho, como na situação explicitada acima. Um 

exemplo é o senhor Gilson Felipe de Resende, garimpeiro que mora em Barra Longa: “A 

única forma de afastar a fome é trabalhar no rio” (NETO; NASCIMENTO; RAIMUNDO; 

RESENDE; LIMA; EBNER; EFFGEN; PAPAGAIO, 2019, p. 13). Segundo ele: “Se eu 

não trabalhar no rio, posso ficar sem água, sem luz, sem comida” (NETO; 

NASCIMENTO; RAIMUNDO; RESENDE; LIMA; EBNER; EFFGEN; PAPAGAIO, 

2019, p. 13). Ou seja, o sustento dele e de sua família dependia essencialmente do rio. Da 

mesma forma, muitos conseguiram progredir em muitos aspectos de suas vidas a partir 

da execução dessa mesma atividade, como também relata o senhor Hermínio Amaro do 

Nascimento, atualmente residente em Acaiaca, mas garimpeiro no Gualaxo do Norte: “Eu 

trabalhava na roça, era muito pobre. A gente plantava só pra comer. O garimpo trouxe 

esperança de uma vida melhor. Não fiquei rico, mas consegui algumas coisas que não 

                                                           
155 Imagem disponível em: https://issuu.com/jornalasirene/docs/03_mar_o_2019_issuu. Acesso em: 24 

mar. 2021. 
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conseguiria plantando roça” (NETO; NASCIMENTO; RAIMUNDO; RESENDE; 

LIMA; EBNER; EFFGEN; PAPAGAIO, 2019, p. 13). 

 

 
 

Fig. 47 – Técnica do garimpo.  

Foto: Sérgio Papagaio e Tainara Torres/Jornal A Sirene.156 

 

Encontra-se ainda, nos relatos dos entrevistados pelo jornal A Sirene, menções a 

manutenções de lavouras e criações de animais, algumas vezes, como fonte de renda, 

outras vezes apenas para subsistência das próprias famílias. De todo modo, contribuem 

para a esfera econômica desses indivíduos e, consequentemente, do município. Em muitas 

dessas situações, vê-se que os rios possuem grande importância, como é o caso da 

propriedade da família do senhor Air Martins da Costa e Maria Macedo Costa, moradores 

de Guerra, subdistrito de Barra Longa, onde “[...] o terreno é banhado pelas águas do Rio 

Gualaxo, num ponto onde o som da cachoeira tem presença forte e constante” (COSTA; 

COSTA; MACEDO; PAPAGAIO; SILVA; FILGUEIRAS, 2018, p. 9).  Segundo o 

senhor Air, ele já chegou a colher 90 quilos de feijão em uma única safra (COSTA; 

COSTA; MACEDO; PAPAGAIO; SILVA; FILGUEIRAS, 2018, p. 9). Ainda segundo 

ele, além do feijão, eles cultivavam, no referido terreno, “milho, abóbora, quiabo, 

mandioca, inhame, batata, capineira, limão, abacate, goiaba, manga, banana” (COSTA; 

                                                           
156 Imagem disponível em: https://issuu.com/jornalasirene/docs/03_mar_o_2019_issuu. Acesso em: 24 

mar. 2021. 
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COSTA; MACEDO; PAPAGAIO; SILVA; FILGUEIRAS, 2018, p. 9). Possuíam 

também horta, galinhas e patos. Em exemplos como este, constata-se que a fertilidade da 

terra, próxima a um dos rios, viabiliza melhores condições de produtividade para seus 

agricultores. A situação se repete na casa de Elaine Carneiro Etruzco, conforme se 

depreende dos relatos da moradora: 

E essa parte que eu acho também que prejudicou porque igual eu falei, 

aqui era um celeiro, um lugar de fertilidade, os quintais, olha pro cê ver, 

cê olha aqui, eu tenho aqui jabuticaba, eu tenho aqui manga, caju, eu 

tinha, eu tinha carambola, agora até tirei o pé de carambola, mas assim 

muita coisa, nasce nada mais. E agora daqui até na beirada do rio, aqui 

a casa tá longe. Era tudo fértil. Banana, milho, feijão pra gente comer 

[...]. Essa parte daqui pra lá, existia muita banana, a cidade inteira 

comprava banana aqui, inteira [...]. Por causa da proximidade com o rio, 

porque as enchentes, elas sempre fertilizaram, e elas sempre 

fertilizaram, então a enchente ia embora, no outro o ano o milho tava 

mais bonito, o feijão nem se fala, deu muito mais, as bananeiras ficavam 

muita mais bonitas [...] (ETRUZCO, 2021).  

  
Helvécio Ferreira, esposo de Elaine, também aponta que as águas dos rios, 

possuíam esta capacidade fertilizante das terras, como as do quintal da residência dos 

dois, algo que segundo ele não ocorre mais desde novembro de 2015: “A água entrava e 

saía, fertilizava, agora é o contrário” (FERREIRA, 2021).  

Por fim, uma outra e recente atividade econômica ligada ao ambiente dos rios de 

Barra Longa que vinha ganhando destaque era o turismo: “Um lugar que se configura 

como atrativo natural em Barra Longa é o encontro do rio Gualaxo com o rio do Carmo. 

[...] este local possui uma riqueza natural e beleza cênica admirada pelos munícipes e por 

turistas em visita ao município” (EXPRESSÃO SOCIOAMBIENTAL, s/ d., p. 144). 

Ainda que promovida sob um viés modernizante, pois associada à concepção de 

empreendedorismo e geração de renda, o incremento do turismo mantinha laços com a 

preocupação ecológica. Em paralelo, ressaltava a inter-relação do meio natural com as 

produções culturais da região, nisso conservando um imaginário civilizatório, que veio a 

ser revestido, no final do século XIX e início do XX, de tons folclóricos.157 Porém, com 

a queda da Barragem do Fundão, a atividade turística em Barra Longa e seus rios viu-se 

diretamente comprometida:  

A análise das características destes atrativos naturais, em termos de seus 

atributos naturais, culturais e turísticos, face aos impactos sobre eles 

incidentes, possibilitam classificar tal impacto como de natureza 

                                                           
157 O folclórico era uma concepção que visava preservar o conhecimento das antigas tradições populares, 

eminentemente orais, da “extinção” diante de uma modernidade cada vez mais urbana. Assim, o 

conhecimento dessas tradições agregava-se a outros saberes, numa leitura enciclopédica-civilizatória do 

mundo. 
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negativa, de origem direta em relação ao rompimento da Barragem, e 

de longa duração, já que a recomposição desse ambiente natural está 

estimada para um período superior a cinco anos. Com relação à 

magnitude, considerou-se que o impacto é de abrangência regional, uma 

vez que afeta atrativos acessados por pessoas da região. Em termos de 

severidade, este impacto foi avaliado alto, já que o evento comprometeu 

a paisagem e interrompeu o uso de ambiente natural apropriado e 

significado por diferentes segmentos sociais, em atividades esportivas, 

de lazer e religiosas (EXPRESSÃO SOCIOAMBIENTAL, s/ d., p. 

144). 

 

Ainda no tocante às práticas econômicas desempenhadas junto ao ambiente dos 

rios de Barra Longa, cabe mencionar uma elaboração distinta do imaginário modernizante 

e que a ela se contrapõe: o cooperativismo. Tais experiências vêm sendo pontualmente 

implementadas, por exemplo, por garimpeiros: “[...] [n]o Engenho Podre, em que nós 

montamos uma cooperativa de garimpeiros e tirávamos muito ouro [...]” (NETO; 

NASCIMENTO; RAIMUNDO; RESENDE; LIMA; EBNER; EFFGEN; PAPAGAIO, 

2019, p. 12). A respeito dessa cooperativa, denominada Cooperativa Regional Garimpeira 

de Mariana – COOPERGAMA –, sabe-se que ela foi “[...] criada em 17/04/2004 para 

extração de ouro por draga no Rio Gualaxo do Norte” (AMADE; LIMA, 2009, p. 3). 

Portanto, esta atividade, neste corpo hídrico, propiciou mobilizações coletivas em torno 

da reinvindicação e preservação de direitos, articulando lutas e demandas. Assim, ainda 

que um imaginário modernizante, vinculado a um determinado modelo de produção e 

consumo, ainda se mantenha operante em Barra Longa, alguns agentes sociais deste 

município resistem a ele a partir de uma mobilização coletiva, comunitária. Apesar de 

não ser um projeto hegemônico, também não foi derrotado. 

E a partir do crime ocorrido em novembro de 2015, esta atuação comunitária 

tornou-se ainda mais essencial para estes moradores, que desde então encontraram-se 

também na condição de atingidos. Um dos antigos residentes de Bento Rodrigues,158 

Espedito Lucas Silva, mais conhecido como Kaé, que atua também como membro do 

conselho editorial do jornal A Sirene, discorre sobre a importância do espírito de 

coletividade entre os atingidos a partir de uma metáfora baseada em seu ofício de 

apicultor: 

[...] Tenho, para mim, esse compromisso com a comunidade, porque sei 

que, quando a gente ajuda um ao outro, a vida fica mais fácil de viver. 

E vejo isso nas abelhas. Abelha é um bicho muito interessante. Se você 

mexer na casa delas, elas te picam. Quando as abelhas campeiras saem 

em busca do néctar das flores, elas deixam para trás proteção que 

                                                           
158 Subdistrito do município de Mariana que foi soterrado pela lama da Barragem. 
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tinham na colmeia e se arriscam aos perigos do mundo de fora. Esse é 

um trabalho duro, mas elas fazem isso pensando no objetivo maior de 

fazerem o mel. [...] Então, uma abelha é absolutamente inútil sozinha e, 

na colmeia, a decisão jamais fica restrita a uma só. Todas as abelhas 

alimentam-se, limpam-se, comunicam-se e se reconhecem como 

membros de uma mesma sociedade. Quando o clima não favorece, 

chuva ou frio, por exemplo, elas ficam bravas e gostam de ficar 

juntinhas. Sabemos o quanto uma colônia de abelhas é um obstáculo 

temível para qualquer predador. Por isso, acredito que podemos tirar 

uma grande lição entendendo a vida das abelhas, inclusive, agradecendo 

a todo mundo que nos ajuda a ficarmos firmes na luta para termos nossa 

colmeia de volta (SILVA, 20017, p. 12).  

 

Conclui-se este tópico considerando-se que, desde a ocupação inicial do território 

até a contemporaneidade, o ambiente dos rios que entrecruzam o município de Barra 

Longa, especialmente o rio do Carmo e o Gualaxo do Norte, revelou-se instância 

importante para o imaginário modernizante. Isto acabou por conferir uma dimensão 

patrimonial ao ambiente desses rios de contornos caracteristicamente empreendedores,159 

associados à valorização da geração de renda. “Está é a missão de um programa de 

turismo responsável, preservar o ambiente com retorno financeiro para as comunidades 

envolvidas” (AMAPI, 2004, s/ p.).   

Mantém-se, portanto, o sentido patrimonial dos rios, sob tal imaginário, como 

“recurso natural”, como já indicado no primeiro capítulo. Todavia, não se pode minimizar 

a importância do imaginário de cunho cooperativo, o qual aproxima-se, em nossa 

percepção, do que defendeu Ailton Krenak, na obra Ideias para adiar o fim do mundo: 

“É importante viver a experiência da nossa própria circulação pelo mundo, não como uma 

metáfora, mas como fricção, poder contar uns com os outros” (KRENAK, 2020, p. 27).   

 

2.4. Uma cartografia patrimonial entre o trágico, o afetivo e o comprometimento 

Neste tópico, pretendemos proceder à análise do ambiente dos rios do Carmo e 

Gualaxo do Norte, em especial do encontro de suas águas, a partir da linguagem 

cartográfica. Privilegiou-se, assim, a proximidade da área urbana do município de Barra 

Longa. 

  

                                                           
159 Segundo Adelar Francisco Baggio e Daniel Knebel Baggio: “[...] o empreendedorismo traduz-se num 

conjunto de práticas capazes de garantir a geração de riqueza e uma melhor performance àquelas sociedades 

que o apoiam e o praticam” (BAGGIO; BAGGIO, 2014, p. 26). Ademais, constata-se ainda, na 

contemporaneidade, uma íntima relação entre empreendedorismo e neoliberalismo: “O empreendedorismo, 

em todos os seus aspectos, vem assumindo lugar de destaque nas políticas econômicas dos países 

desenvolvidos e em vias de desenvolvimento” (BAGGIO; BAGGIO, 2014, p. 26). 
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Fig. 48 – Mapa Encontro dos rios Carmo e Gualaxo do Norte. 2021.  

 

 

 No mapa acima, buscou-se representar o encontro dos dois rios citados – a qual 

resultou, como indicado anteriormente, na nomenclatura atual da cidade. Assim, as águas 

do rio Gualaxo do Norte estão demarcadas por cores mais claras e as águas do rio Carmo 

por cores mais escuras, recordando a coloração mais barrenta que possui. Do mesmo 

modo, no ponto exato do encontro, buscou-se distinguir, através de um círculo, a famosa 

barra que se estende por alguns metros, formando a conhecida “barra longa”.  

 Além disso, procurou-se inserir alguns elementos associados aos imaginário 

religioso, ecológico e modernizante que possuam interfaces com os rios. Recordando as 

devoções, cosmologias e misticismos, destacou-se a estátua do Caboclo d’Água, situada 

às margens do rio Carmo. Evocando a perspectiva ecológica, evidenciou-se o encontro 

dos rios nas proximidades da antiga fazenda da Barra e a vegetação em seu entorno, 

também ponto de visitação turística e de muitas memórias dos cidadãos barra-longuenses. 

Paralelamente, acerca do imaginário modernizante, tem-se a área de pastagem vizinha ao 

encontro dos rios e os sítios em que atuavam os pequenos garimpeiros. Fez-se necessário 

registrar ainda as marcas do crime ambiental ocorrido em 2015 que são, simultaneamente, 

uma expressão da presença das grandes mineradoras na região e da destruição provocada 

pela queda da Barragem. Foi igualmente incluído o Caminho de São José e a Praça Lino 
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Mol, num indicativo de que os distintos ambientes estudados nesta dissertação se 

interpenetram. 

 O recurso à cartografia nos favorece proceder à recapitulação e, simultaneamente, 

ao cotejamento da dimensão patrimonial atribuída ao ambiente dos dois principais rios de 

Barra Longa, com base no tríplice imaginário supra citado. A faceta trágica, evocada pelo 

imaginário religioso, é reforçada pelas perdas vividas pela queda da Barragem, as quais 

comprometeram decisivamente o entendimento do ambiente dos rios como recursos 

naturais disponíveis ao empreendedorismo. Mas tal faceta trágica concorre diretamente 

com uma dupla leitura patrimonial desse mesmo ambiente: a afetivo-memorial e a 

provinda das mobilizações político-ecológicas. Desta feita, em nossa interpretação, o 

imaginário ecológico (agregando esses dois últimos aspectos) mostra-se preponderante 

na configuração patrimonial do ambiente dos rios de Barra Longa. 
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Capítulo 3 

A SEDE URBANA 

 

 Neste terceiro capítulo, pretendemos interpretar os sentidos patrimoniais do 

ambiente da sede urbana de Barra Longa no século XX e início do XXI a partir de 

distintos e importantes imaginários históricos incidentes nesta localidade – o religioso, o 

ecológico e o modernizante. 

 O espaço que, paulatinamente, foi se constituindo como sede urbana do atual 

município de Barra Longa teve início nos primeiros anos do século XVIII, nas 

proximidades da famosa Fazenda da Barra, popularmente conhecida como Fazenda dos 

Fidalgos (TRINDADE, 1962, p. 18), propriedade do coronel Matias Barbosa da Silva. 

Essa edificação logo foi acompanhada pela ereção de capela dedicada a São José em área 

vizinha, cerca de um quilômetro dali (TRINDADE, 1962, p. 20). Foi nos arredores deste 

templo que o arraial foi se desenvolvendo, sendo que em 1741 ele foi alçado à condição 

de sede da nova paróquia ali estabelecida, sob a denominação de São José de Barra Longa. 

 É válido sublinhar novamente que a escolha desta porção de terra para as primeiras 

construções se deu, sobretudo, pela proximidade com os rios Carmo e Gualaxo, tendo em 

vista as atividades que neles eram executadas, assim como a fertilidade das terras que os 

circunscreviam, de modo que eles “[...] foram fatores determinantes na fixação dos 

primeiros habitantes e no desenvolvimento do povoado” (IBGE, 2017). Nesses primeiros 

tempos, o arraial, depois sede paroquial, ainda se caracterizava como eminentemente rural 

(TRINDADE, 1962, p. 21-22); contudo, o processo de urbanização foi se delineando 

progressivamente, à medida em que as atividades da agricultura e da exploração do ouro 

foram se consolidando.160 

Não obstante, Alexandre Mendes Cunha argumenta “[...] que em Minas é o espaço 

do urbano em si que vai produzir – mais do que simplesmente anteceder – o espaço do 

rural, e não o contrário, como via de regra se pensa o caminho da formação das cidades e 

dos espaços urbanos na história” (CUNHA, 2009, p. 58). Tal alerta à interpretação 

historiográfica pode ser agregada à seguinte afirmativa, enunciada por Simone Costa: 

“Atribuir à exploração aurífera o estatuto de atividade produtiva nuclear da economia de 

Minas nos Setecentos não significa desprezar o aporte de outras atividades quer do setor 

                                                           
160 Segundo Simone Costa, é possível constatar como “[...] a mineração esteve na origem dos primeiros 

arraiais mineiros e o comércio e, sobretudo, a agropecuária contribuíram para a instalação de novos núcleos 

de povoamento. No caso da urbanização, o nexo é, portanto, imediato” (COSTA, 2018, p. 163). 
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primário – a agricultura e a pecuária – quer do secundário – a manufatura – e do terciário 

– o comércio e outros serviços” (COSTA, 2017, p. 71). Essa ressalva ajuda-nos a refletir 

acerca das peculiaridades do processo de urbanização de Barra Longa, localidade que se 

constituiu em importante núcleo produtor de alimentos para abastecimento de polos 

minerários, inclusive Vila Rica/Ouro Preto e Vila do Carmo/Mariana, lugares pioneiros 

no desenvolvimento econômico e urbano da região mineradora.  

Nos séculos XX e XXI, contudo, esta relação entre desenvolvimento econômico 

e urbanização adquiriu novas conotações, sobretudo a partir da atuação de empresas 

mineradoras de caráter transnacional em Minas Gerais. Essas instituições operam 

diretamente junto às Prefeituras e governos estaduais, realizando uma série de ações, 

inclusive no âmbito urbanístico, como parte do acordo para explorarem os territórios 

municipais (AZEVEDO, 2020, p. 27). 

Voltando-nos então para a inter-relação entre a dimensão político-administrativa 

e a dinâmica de urbanização de Barra Longa, sobretudo após sua instalação como 

município em 1938, é possível perceber a relevância da atuação do Estado (sobretudo em 

âmbito municipal) nesse processo. Assim, foram os recursos públicos que viabilizaram a 

realização de importantes obras na cidade, como a abertura de avenidas e praças, a 

canalização de água e de esgoto, a iluminação pública: 

Merecem destaque as administrações dos Prefeitos Dr. Benedito Lana, 

Francisco Alves Xavier e João Lúcio Barreto. O primeiro retificou as 

ruas principais; o segundo iniciou e quase concluiu o prédio da 

Prefeitura; o terceiro começou a pavimentação das ruas centrais a 

paralelepípedo e nela prossegue, tendo concluído o edifício da 

Prefeitura (TRINDADE, 1962, p. 61). 

 

 A senhora Francisca de Lourdes Trindade, nascida e criada em Barra Longa, de 

79 anos, ao discorrer sobre a atuação do Estado no processo de urbanização, fez 

apontamentos similares:  

Foi mais lento, né? Porque, ah, os prefeitos, né, daquela época não 

olhavam muito pela cidade não, aí depois o primeiro prefeito que olhou 

muito pra cidade é Chico Alves, Francisco Alves Xavier, esse que fez 

o primeiro calçamento. [...] Depois dele, aí ele começou, né, a fazer 

calçamento e tudo, depois veio o João de Bita, João Lúcio Barreto, esse 

é que fez a transformação toda na cidade. [...] Essa rua que nós estamos 

falando da casa do padre não existia não, era terreiro dos outros, quintal, 

aí esse prefeito comprou e abriu e fez rua. [...] Ele trabalhou muito 

dentro da cidade (TRINDADE, 2021). 

 

 De igual modo, a moradora Elaine Etruzco aponta que as décadas de 1960 e 1970, 

marcadas por uma atuação mais incisiva da administração municipal, foram fundamentais 
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no movimento de urbanização ocorrido em Barra Longa: “Nesse período, [...] nós tivemos 

um prefeito, assim, que [...] começou a fazer a maioria das coisas, a pracinha foi ele que 

fez, aí criou um espaço novo” (ETRUZCO, 2021). Nas palavras de Elaine, nesse período, 

“[..] saímos de uma história e entramos em uma outra história” (ETRUZCO, 2021).  

Quando cotejamos essas duas instâncias que capitanearam a urbanização de Barra 

Longa – o aporte econômico e os recursos e poderes do Estado –, verificamos que o meio 

natural recebeu delas tratamento diverso. Para os agentes promotores da urbanização 

diretamente vinculados a interesses de rentabilidade financeira, sobretudo aqueles ligados 

à mineração, o meio natural poderia ser facilmente desfigurado e empregado como 

matéria-prima; já quando a ação era conduzida pela administração pública, fatores ligados 

à cultura política (como a conferência de um aspecto “civilizado” ou “moderno”) à cidade 

também eram considerados. Por isso, a Prefeitura de Barra Longa, em diferentes 

governos, atentou ao simbolismo urbanístico, e com isso agregou a natureza como 

elemento de uma paisagem que se almejava pitoresca e propiciadora de sociabilidades 

inspiradas na cultura burguesa europeia, ou melhor, das camadas médias e elitizadas desse 

continente. Daí a arborização de praças, a pavimentação de caminhos junto aos rios etc. 

Consideramos, em decorrência que a sede urbana de Barra Longa possa ser 

entendida como um ambiente no qual os elementos não humanos mantêm-se presentes 

em função de um embate entre distintos imaginários históricos. Postulamos ainda que tais 

imaginários também contribuem, na atualidade, para conferência de uma dimensão 

patrimonial a algumas espacialidades da sede urbana, justamente por sua interface entre 

meio natural e expressões culturais. Tais ponderações, por sua vez, reiteram, por fim, as 

assertivas de Pádua de que “[...] seria muito importante nós contribuirmos de alguma 

maneira para o debate coletivo, para que possamos superar essa ideia de que o biofísico 

está lá fora, que a natureza está lá fora e que, por exemplo, a cidade não é parte do mundo 

biofísico” (CARVALHO; LAVERDI, 2014, p. 472). 

 

3.1. Religiosidade e urbanização 

Na cidade de Barra Longa, a relação entre a religiosidade e o urbano é intimamente 

interligada e congrega nuances peculiares. Vale destacar, inicialmente, que a capela, 

depois igreja matriz, foi um dos marcos iniciais da urbanização no arraial e, 

sequencialmente, distrito e município. Deste modo, ela constituía, como muitos templos 

católicos em Minas do período colonial, 
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[…] o centro do arraial. Ela é o edifício mais imponente, orgulho dos 

moradores do lugar. Muito frequentemente, é no terreno que lhe foi 

doado como patrimônio que erguem-se as primeiras casas, onde surge 

uma Praça, onde pouco a pouco delineia-se o traçado das primeiras ruas. 

[…] O templo constitui o eixo simbólico de uma povoação. Aí se 

administram os ‘bens da salvação’, sem os quais o cristão não pode 

morrer ou viver em paz […] espaço sagrado onde imanência e 

transcendência se comunicam regularmente (MATA, 2002, p. 150). 

 

 Acerca do caso específico relativo ao município barra-longuense, sabe-se que 

A matriz foi erguida no centro do arraial em meados do século XVIII. 

Naquela época existiam as Irmandades do Carmo, Conceição, Almas, 

São Gonçalo, Rosário dos brancos e dos pardos, São Francisco e 

Sacramento, todas bastante organizadas. As inúmeras doações foram 

determinantes para a construção da Matriz de Barra Longa mas as obras 

só foram concluídas por volta do ano de 1811 (ANDRADE, 2018, p. 

133). 

 

 Este processo de construção esteve profundamente inter-relacionado às condições 

naturais do lugar. Destaca-se, por exemplo, o local em que o templo foi erguido, isto é, 

em uma delimitação geográfica mais elevada em relação ao rio que se enveredava 

naquelas proximidades (TRINDADE, 1962, p. 20). Por outro lado, sabe-se que a 

edificação exigia uma série de elementos e ofícios diretamente associados ao meio 

natural: “[...] aterros, transporte de terra, feitura do pau-a-pique ou adobe; extração, corte 

e transporte da pedra” (CAMARA, BUSCACIO, BUARQUE, 2021, p. 164), além do 

recurso mais valioso da localidade, o ouro extraído dos cursos d’água e das colinas. Trata-

se, portanto, de um momento marcado pelo soerguimento de construções que, 

paulatinamente, vão demarcando um núcleo central, pois além dos templos religiosos, 

erigidos, geralmente, pelas confrarias, ocorrem ainda muitas obras particulares 

(CAMARA, BUSCACIO, BUARQUE, 2021, p. 164).  

Com o avanço da modernidade, ocorrerão significativas mudanças no formato, 

materiais empregados e técnicas de construção dos edifícios religiosos, inclusive na igreja 

matriz. Tais modificações relevam que, de modo geral, tantos os elementos históricos 

como os naturais do lugar foram desconsiderados em nome de uma modernidade 

cosmopolita, que via o colonial como obsoleto. Neste sentido, o cônego Raimundo 

Trindade descreve:  

Bem ao centro da localidade, olhando para o norte, ergue-se majestosa 

a igreja matriz. É ainda, sem embargo de mal tratada pelo homem e pelo 

tempo, um dos magníficos templos da Arquidiocese. [...] 

A matriz tem sofrido bastante da incompetência artística dos que a têm 

tratado. No forro da capela-mor havia, ainda no princípio deste século, 

uma primorosa pintura que representava os quatro evangelistas (quase 

que uma réplica dos quatro pontífices do teto da igreja de São Francisco 
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de Assis de Ouro Preto). Tal pintura se foi ao toque do pincel estúpido 

de um inconsciente iconoclasta. Embora com tais senões, a matriz de 

Barra Longa é ainda monumento que honra nossa gente e documento 

imperecível dos sentimentos religiosos de nossos antepassados. Por isso 

é alvo de carinhoso afeto de todo o barra-longuense (TRINDADE, 

1962, 57). 

 

 A crítica que Trindade promove em relação à fachada dessa Igreja Matriz, 

constante na publicação de sua autoria, a seguir reproduzida, permite-nos compreender 

ainda melhor seu posicionamento: 

 

 
 

Fig. 49 - Matriz São José de Barra Longa com estilo barroco161.  

Acervo da Câmara Municipal de Barra Longa, Barra Longa, fev. 2021.  

 

 

Trindade, sendo um sacerdote da Igreja Católica atuante na primeira metade do 

século XX, enfatizava a importância da religião, naquele território, abarcando não apenas 

o espaço urbano, mas também o rural. Segundo ele: 

A religião católica é professada com piedade e fervor pela população 

em peso. Na matriz, como nas capelas rurais, é ponderável a frequência 

aos atos do culto e contam-se por centenas os católicos praticantes. As 

solenidades litúrgicas têm aí brilho inexcedível. São trinta dias de festa 

                                                           
161 A crítica à substituição da frontaria da Igreja Matriz de São José por uma nova construção, mais moderna, 

descaracterizando a estética barroca, foi feita pelo cônego Raimundo Trindade na obra Monografia da 

paróquia de São José de Barra Longa, cf: TRINDADE, 1962, p. 29.  
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em Barra Longa os dias do mês-de Maria. Nenhuma heresia, nenhuma 

seita adversária conseguiu ainda implantar-se no solo abençoado de 

Barra Longa (TRINDADE, 1962, p. 61).  

 

 Na atualidade, porém, há outras denominações religiosas no município. Neste 

sentido, o morador Geraldo Freitas Filho, que é dos percursores do espiritismo na cidade, 

traça um panorama das igrejas e doutrinas presentes em Barra Longa: 

Aqui a gente tem a Igreja Católica, tem várias igrejas evangélicas e tem 

a casa espírita que funciona na rua aonde é a casa paroquial. Na zona 

rural existem muitas, muitas igrejas evangélicas: Deus é Amor, essa do 

Valdemiro, Mundial, aqui tem também a Mundial, tem a Primeira Igreja 

Batista, aqui tem duas igrejas batistas, tem uma lá na entrada da rua, 

que é a Primeira Igreja Batista e tem uma outra igreja batista ali na saída 

pra Ponte Nova, depois do posto de gasolina. [...] Mas aqui o que 

predomina é a Igreja Católica, cidade pequena é assim mesmo 

(FREITAS FILHO, 2021). 

 

Diante disso, é oportuno demarcar que a relação entre o rural e o urbano é 

extremamente fluida, pois o meio natural está presente também no urbano, não há 

fronteiras rígidas. Tanto que a Paróquia de São José de Barra Longa retomou, nos últimos 

anos, o antigo costume dos moradores das comunidades rurais do município de se 

dirigirem ao centro urbano para festejarem o dia do padroeiro da cidade. Todavia, agora, 

além de virem, eles trazem também as imagens dos santos aos quais as suas respectivas 

capelas são dedicadas. Desse modo,  

Atualmente, na cidade, encontra-se seu Padroeiro São José, que recebe 

todos os padroeiros das comunidades que pertencem a Barra Longa, 

como matriz. Os santos, em andores, entram na Avenida principal da 

cidade, representando cada comunidade, acompanhados de seus fiéis, 

numa confirmação dos privilégios que recebem. Essa inovação de 

entrada e chegada dos santos é recente e exibe esmeros que nos 

conduzem à visão de um ambiente teatral (ANUNCIAÇÃO, 2007, p. 

102). 

 

 Foi o atual pároco da cidade, padre Rodrigo Marcos, que mobilizou os habitantes 

das regiões rurais da cidade para que essa prática, descrita acima, retornasse: 

A festa de São José, ela havia acabado porque vinham os santos das 

outras comunidades, pessoal vinha, trazia, né, era um dia de reunião das 

comunidades mesmo, de trazer todo o povo de todo o município para a 

festa do padroeiro e isso havia acabado, então nós resgatamos, né? É 

uma expressão cultural, não só religiosa, mas cultural, a festa de 

primeiro de maio (FERREIRA, 2021). 

 

No entanto, com a queda da Barragem de Fundão, no ano de 2015, a Igreja Matriz 

de São José foi duramente atingida e, com isso, as expressões sociais e simbólicas de sua 

presença no centro urbano do município também foram profundamente alteradas. Ainda 
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que a lama não a tenha invadido, nos dias subsequentes à ruptura da Barragem, com o 

constante tráfego de caminhões e máquinas responsáveis pela limpeza da área central da 

cidade, a estrutura desse edifício religioso foi afetada e passou a apresentar trincas e 

rachaduras. Por conta disto, foi determinado que essa Igreja fosse fechada e as celebrações 

litúrgicas fossem, temporariamente, suspensas. Contudo, o que era para ser provisório 

tem se prolongado exaustivamente, pois até o início de novembro de 2021, momento em 

que o presente capítulo está sendo redigido, o templo segue fechado e sem previsão de 

abertura para os fiéis.  

Diante desta situação, foram instaladas placas em todo o entorno da Matriz 

interditando o acesso do público em geral, conforme visto na fotografia apresentada a 

seguir.  

 
 

Fig. 50 - Igreja Matriz de São José atualmente – Barra Longa, Minas Gerais. Acervo pessoal. 

 

Em fevereiro de 2021, durante estada do proponente desta pesquisa na cidade, o 

responsável pela paróquia, padre Rodrigo Marcos, informou que as chaves da respectiva 

Igreja foram recolhidas por representantes da mineradora SAMARCO, de modo que nem 

ele possuía uma cópia. O argumento seria a praticidade, pois a Matriz, no período das 

obras, encontrava-se sob a responsabilidade desta instituição. A situação do fechamento 

e a instalação das placas geraram enorme insatisfação e revolta entre os residentes de 
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Barra Longa. Dentre as reclamações, muitos confidenciaram que o centro urbano da 

cidade está desconfigurado, ou seja, não é o mesmo desde que o templo foi fechado. No 

que diz respeito às celebrações, elas estão sendo realizadas no salão de reuniões da 

paróquia, situada em uma das ruas laterais à Igreja, fora, portanto, da rua principal do 

município.  

 

 
 

Fig. 51 – Salão de reuniões que está funcionando como matriz temporária da paróquia São José.  

Acervo pessoal. Barra Longa, fev. 2021.  

 

A despeito da interdição física da Igreja, ela segue, enquanto instância simbólica, 

imbricando-se à vida cotidiana em Barra Longa. Foi possível constatar, através de relatos 

e da visita que fizemos ao município, que muitos sujeitos seguem traçando o sinal da cruz 

quando passam em frente à sua fachada, que continuam parando, por vezes até 

ajoelhando-se diante dela, para fazerem suas orações. Por outro lado, em celebrações 

externas, como as procissões, visitas a grutas e cruzeiros etc., o templo permanece como 

marco religioso, pois é escolhido como ponto de início ou de encerramento dessas 

atividades.  

Desta forma, entendemos que os elementos aqui mencionados na interligação 

entre religiosidade e urbanização, sacralizam a cidade, com tudo mais que há nela: a 

Avenida, a Praça Lino Mol, as casas, os locais de produção artesanal e ofícios, assim 

como os espaços de criação científica e literária. Em outras palavras, o aspecto religioso 
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não se efetiva apenas na estrutura física de um templo, pelo contrário, se move nas 

procissões, nas para-liturgias da Semana Santa e das festividades dos santos, nas visitas 

aos cemitérios, grutas, cruzeiros e assim por diante.  

Tal sacralização possui, em Barra Longa, um de seus pontos culminantes na festa 

do padroeiro, manifestação que pode ser remontada ao menos à primeira metade do século 

XX, como indicam os relatos integrantes do Livro do Tombo da Paróquia São José de 

Barra Longa, escritos pelo padre José Epifânio Gonçalves162. Em uma dessas narrativas, 

é descrita a procissão que se estendeu pelas ruas da área urbana da cidade, com presença 

massiva dos fiéis:  

Em 1949, na procissão triunfal, saiu a imagem grande, em caminhonete, 

cercada de anjos. Orações festivas, vivas, um triunfo nunca visto na 

história da paróquia vinculada.  Saindo da Rua Mathias Barbosa, em 

frente à Capela dos Ramos, entrou na Avenida Getúlio Vargas, desceu 

ao lado do grupo escolar e entrou na Matriz triunfalmente à Avenida 

Capitão Manuel Carneiro, com palmas e vivas contagiantes e 

emocionantes da imensa multidão (GONÇALVES apud 

ANUNCIAÇÃO, 2007, p. 108).  

 

Na contemporaneidade, a festa do padroeiro perdura ecoando no ambiente da sede 

urbana, seja nas novenas que a antecedem, seja na festa propriamente dita, que conta, 

além da presença das comunidades rurais com seus andores (como anteriormente 

mencionado), com diversas outras manifestações. Tais práticas, inclusive, ultrapassam o 

aspecto devocional, não apenas em virtude do público que as frequenta, mas também de 

seu conteúdo cultural163, sendo que muitas delas são executadas no âmbito externo, pelas 

ruas e Avenida do espaço urbano barra-longuense.  

Essa participação de toda a população faz com que o processo se 

prolongue, através da procissão acompanhada de toques das bandas, 

marujadas, reza de terços e ladainhas, cantos das senhoras nas ruas. E a 

imagem do padroeiro é venerada com fogos e aplausos. Os andores 

podem ser acompanhados de músicas cantadas pelo grupo de marujada, 

reservado à comunidade que cultiva esse folclore como forma de 

espetáculos religiosos. Mas, inversamente, outros fiéis podem se 

divertir e rezar no espetáculo de devoções populares. Enfim, tal festa 

pode dar lugar a comemorações dos mais variados estilos às quais tem 

acesso um grande número de fiéis com seus privilégios 

(ANUNCIAÇÃO, 2007, p. 104). 

 

                                                           
162 Segundo Raimundo Trindade: “Nascido a 7 de abril de 1897, filho de Francisco Maurício Gonçalves e 

Cândida Gomes. Ordenado a 7 de agosto de 1921, na última turma de sacerdotes ordenados por Dom 

Silvério. É o quarto ouro-pretano a exercer o cargo de vigário em Barra Longa”. Cf: TRINDADE, Cônego 

Raimundo. Monografia da Paróquia de São José de Barra Longa. Op. Cit. p. 51. 
163 Importante citar novamente a ocorrência da Caminhada de São José, realizada no trecho conhecido como 

Caminho de São José, entre Barra Longa e Rio Doce, reafirmando a forte presença ambiental nas 

festividades.  
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Fig. 52 - Imagem de São José carregada pela população durante procissão pelas ruas principais da cidade. 

Acervo pessoal do pároco, padre Rodrigo Marcos Ferreira, Barra Longa, 2018. 

 

 

 Assim sendo, é possível indicar, no tempo presente, que a vivência religiosa, em 

Barra Longa, mantém uma intrínseca relação com a conferência de uma dimensão 

patrimonial ao ambiente da sede urbana. Nesse sentido, Geraldo de Freitas Filho, 

discorrendo sobre essa questão, argumenta que, para ele, na vida social “[...] a melhor 

religião é aquela que te faz melhor, não é a A, B, C ou D, a melhor religião é aquela que 

te faz um ser humano melhor” (FREITAS FILHO, 2021).  Por conseguinte, partilhamos 

da percepção de que falar de uma conotação patrimonial ao ambiente da sede urbana, em 

Barra Longa, é falar de um ambiente sacralizado.  

 

3.2. Paisagismos urbanos  

 Como anteriormente mencionado, um dos aspectos que se sobressaem, no que diz 

respeito à área urbana de Barra Longa, é a dimensão paisagística que a administração 

pública conferiu à cidade, sobretudo no tocante à Avenida Francisco Martins Carneiro e 

à Praça Lino Mol. É oportuno salientar que ambas estão interligadas, de modo que é 

possível chegar a Praça através da referida via ou, ao contrário, sair da Praça e cruzar toda 

a Avenida até outro extremo do núcleo urbano barra-longuense. Ou seja, o início da 

Avenida se encontra localizado em um limite da área central e a Praça em outra fronteira 

desta mesma espacialidade.   
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 Em relação aos nomes dados aos dois espaços, Elizabeth Etruzco, moradora de 

Barra Longa, explica suas origens. Segundo ela, no caso da Praça, a escolha foi em 

homenagem ao senhor Manoel Lino Mol, habitante da cidade e que era sogro do prefeito 

que construiu a referida espacialidade, isto é, João Lúcio Barreto (ETRUZCO, 2021). 

Ainda nesse sentido, ela recorda que quando as obras foram finalizadas, o prefeito pediu 

à Câmara Municipal que o autorizasse a prestar esta homenagem ao pai de sua esposa, 

que deteve grande influência social na comunidade enquanto viveu. 164 

Já no que diz respeito à Avenida, segundo Etruzco, ela foi chamada, inicialmente, 

de Beira Rio; posteriormente, foi nomeada Francisco Martins Carneiro em homenagem 

ao pai do prefeito que exercia seu mandato à época,165 que também desfrutara de 

importância na sociedade barra-longuense (ETRUZCO, 2021)166.  

Convém recordar ainda que a urbanização da Avenida e da Praça ocorreu de forma 

progressiva, de modo que inúmeras mudanças foram promovidas no transcurso dos 

tempos, assim como a própria noção de paisagem associada a esses dois espaços também 

foi ressignificada. Frente a isso, pode-se recorrer ao conceito de paisagem que, como se 

sabe, adquiriu novas facetas durante o Romantismo167. É sintomático, nesta mesma 

perspectiva, a compreensão de que  

[...] a paisagem só pode passar a existir a partir do momento que a 

humanidade se viu fora da natureza. Esta se tornou a maneira pela qual 

acessamos a natureza, uma natureza estetizada, permeada pela emoção 

artística. Essa é uma das razões da importância dada à paisagem hoje, e 

mostra a relação que se pode tecer entre o pensamento romântico e o 

pensamento ecológico que cultivamos, ainda sentindo os ecos da perda 

e da nostalgia de um ambiente ancestral (FÁVERO, 2012, p. 207). 

 

 Deste modo, ao debatermos tais questões, exploramos também a articulação desta 

noção com uma perspectiva atrelada ao pitoresco urbano. Isto é, “o Romantismo pôde 

então surgir como reação a uma paisagem urbana totalmente comprometida e produzida 

pela Revolução Industrial, recorrendo à visão pitoresca para resgatar a paisagem do século 

XVII” (BONAMETTI, 2020, p. 113). 

                                                           
164 Segundo Maria do Socorro Ferreira Carneiro: “Manoel Lino Mol nasceu e viveu toda sua vida em 

Barra Longa, constituindo ali sua família” (CARNEIRO, 2021). Ainda de acordo com Carneiro: “Ele não 

possuía vínculo algum com a política local, mas era muito conhecido e bem visto entre os moradores de 

Barra Longa” (CARNEIRO, 2021).  
165 O prefeito em questão era Lúcio Flávio Xavier Carneiro. 
166 É sintomático, tanto no caso da Praça quanto no da Avenida, que os administradores municipais tenham 

denominado tais espaços com os nomes de seus familiares. Tal prática pode denotar a afinidade com uma 

perspectiva genealógica, já mencionada no primeiro capítulo. Sobre isso, ver nota 56.  
167 No Romantismo, em oposição à visão científica, que tende a perceber o mundo natural como objeto de 

estudo e desconsiderar seu componente espiritual, a paisagem se encarrega de comunicar o natural através 

de imagens repletas de interioridade, emoção e sentimento (FÁVERO, 2012, p. 207). 
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 A situação descrita, no entanto, modificou-se profundamente durante o século 

XX, principalmente nas primeiras décadas. Desta maneira, “o Modernismo ignorou, 

porém, o peso simbólico que o Romantismo dava à natureza, atribuindo a ela funções 

utilitárias. A ecologia e a função foram os principais agentes estruturadores da paisagem 

urbana na primeira metade do século XX” (BONAMETTI, 2020, p. 120). Nos tempos 

mais recentes, por sua vez,  

[...] tornou-se necessário levar em conta cada detalhe entre a percepção 

da sociedade e a sua relação com a paisagem. À medida em que a 

população aumentava, a velocidade dos meios de transporte e o 

desenvolvimento dos meios de comunicação tornaram mais complexa 

a consciência do homem em relação à paisagem (BONAMETTI, 2020, 
p. 121). 

 

 Acerca disto, vale acrescentar, por fim, o argumento de Bonametti de que 

Olhando para as paisagens pós-modernas, vemos que o movimento 

ecológico das últimas décadas foi o pano-de-fundo para as propostas de 

projetos mais recentes, em que a crítica ao modelo de crescimento 

econômico dos anos 70 e sua incapacidade em resolver os conflitos 

sociais, resultaram no descontrole na utilização dos recursos naturais, 

causando todas as catástrofes ambientais contemporâneas 

(BONAMETTI, 2020, p. 121)168. 

 

Especificamente no que concerne à Barra Longa, é possível, ainda que de modo 

sucinto, historicizar esta concepção de pitoresco urbano, na articulação entre meio natural 

e urbanização, a partir das memórias de moradores dessa localidade.  Dessa maneira, a 

moradora Antônia Ferreira da Silva, de 83 anos, que é professora de História aposentada 

e conhecida na cidade como dona Ziza, relatou, em sua entrevista, os sucessivos processos 

de remodelação da Praça: 

A Praça já foi feita três vezes, meu filho. O prefeito primeiro que fez 

foi senhor João de Bita. Ele já morreu tem muito tempo. João Lúcio 

Barreto, ele tinha apelido de João de Bita, é João Lúcio Barreto. Ele que 

fez a Praça, aí fez a Praça, a Praça era muito bonitinha, que a Praça 

agora é feia (SILVA, 2021).  

 

 É perceptível no relato de dona Ziza certo tom nostálgico relacionado ao modelo 

antigo da mencionada Praça. De certo modo, esta nostalgia é percebida na maioria das 

entrevistas concedidas. Há certo consenso de que a primeira Praça construída era a mais 

                                                           
168 É sabido, por outro lado, que este processo é muito mais complexo e repleto de nuances do que o que 

foi apresentado. Neste sentido, dados os limites teóricos-metodológicos da pesquisa, indica-se, para 

aprofundamento da discussão, o texto: BONAMETTI, 2020. Nele, o autor traça um panorama geral acerca 

das mudanças ocorridas, ao longo do tempo, relativas a esta temática.  
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bonita de todas e que conforme foram sendo procedidas modificações, o encanto daquela 

espacialidade foi se perdendo: “A Praça era bonita, ela tinha um lago assim no meio, sabe, 

que jogava água assim, tinha uns caramanchões, sabe, com banco debaixo, muito bonita 

a Praça” (SILVA, 2021). Logo, na primeira construção da Praça, a concepção de pitoresco 

vigente prezou pelo preenchimento do espaço com inúmeras espécies da vegetação. 

Assim, muitas árvores e demais plantas foram nela espalhadas, conforme pode-se 

verificar no registro iconográfico a seguir reproduzido. 

 

 
 

Fig. 53 - Primeira modelo da Praça construída em Barra Longa.  

Acervo pessoal de Antônia Ferreira da Silva, Barra Longa, s/ d.  

 

Contudo, como rememora dona Ziza, “depois, na época de um outro prefeito aí, 

tornou a reformar a Praça toda, desmanchou a que tava, que tem prefeito que, não 

desmanchou não, acho que foi concertar e tirou a coisa dela” (SILVA, 2021).  Segundo a 

entrevistada, “tirar coisa” significa, em última instância, a retirada de árvores, plantas e 

flores tanto da Praça quanto da Avenida (SILVA, 2021). E com isso a socialidade 

comunitária da população, experienciada na Praça, viu-se duramente afetada, como se 

depreende da contraposição das duas narrativas a seguir transcritas. Assim, inicialmente, 

a moradora Elaine Etruzco recorda que a construção da Praça foi uma demanda 

apresentada, sobretudo, pela juventude do município de Barra Longa, que sentia a 
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necessidade de um espaço para encontros. Isto se deu na década de 1970, segundo ela, 

durante a gestão municipal do prefeito João Lúcio Barreto. Em suas palavras: 

Anos 70, com todo mundo já atrapalhando a cabeça também, nós jovens 

já queríamos um lugar pra passear, nós já queríamos uma pracinha mais 

separadinha porque antes nós tava junto com nossos pais. [...] Aí quem 

foi pra lá foram os jovens, aí começou a discoteca, pai já começou a 

crescer cabelo desorientado, tinha barzinho, ‘O que elas tão fazendo lá? 

Elas tão bebendo? Elas tão fumando?’ Foi uma loucura (ETRUZCO, 

2021).   
 

Com as alterações paisagísticas na Praça, muitos hábitos socioculturais se 

perderam: 

Ah, cara, essa Praça já passou por tantas mudanças. A Praça da minha 

infância era uma bola verde, era árvore pra todo lado, uns bancos longes 

um do outro e aqui nós aprendemos a brincar, namorar, começamos 

tudo. A Praça de hoje, ela não tem árvore, olha só pro cê ver, não tem 

sombra, os bancos são pertos um do outro, cê imaginou, o cê com 13, 

14 anos, começando a namorar, conversando com sua namoradinha, um 

outro cara do lado ali, uma senhora do lado ouvindo (PAPAGAIO, 

2021).  

 

Tais alterações na Praça Lino Mol, contudo, enfrentaram muita resistência dos 

cidadãos barra-longuenses: “É tanto que todo mundo pediu pra voltar com a Praça antiga, 

mas eles não voltaram não” (SILVA, 2021).  Tem-se a informação, inclusive, que 

algumas pessoas se mobilizaram e plantaram por conta própria mudas de árvores no 

entorno do rio Carmo e, consequentemente, na Avenida principal e na Praça Lino Mol.  

Alguns entrevistados manifestaram descontentamento parecido em relação a outra 

praça existente no ambiente da sede urbana de Barra Longa, a denominada Praça do 

Rosário. Ela está situada em um ponto bastante alto da cidade e costuma ser bastante 

frequentada por moradores, principalmente em razão da vista que proporciona, pois dali 

é possível observar toda a demarcação urbana barra-longuense. Segundo informações, a 

Praça do Rosário também era repleta de árvores e flores; contudo, com o aumento 

significativo de residências particulares e comerciais em seu entorno, tal disposição 

modificou-se completamente. Na atualidade, há uma demanda para que o espaço seja 

revitalizado e contemple um jardim ou algo semelhante (SILVA, 2021). 
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Fig. 54 – Vista da sede urbana do alto da Praça do Rosário. Acervo pessoal. Barra Longa, fev. 2021. 

 

Esvaziamentos paisagísticos similares foram igualmente promovidas em outros 

lugares do ambiente da sede urbana de Barra Longa. De acordo com alguns moradores 

entrevistados, um símbolo importante do núcleo urbano era a edificação de um coreto na 

rua principal da cidade, ao lado da Igreja Matriz, como pode ser visto na imagem 

reproduzida a seguir, retirada de um cartão postal que veiculou no município: 

 

 
 

Fig. 55 – Coreto na rua principal do centro urbano de Barra Longa.  

Acervo pessoal. Barra Longa, fev. 2021.  

  

 

 Este coreto era utilizado para brincadeiras de crianças, assim como era 

frequentado por grupos de amigos e casais. Ao seu redor, foram instalados inúmeros 
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canteiros de árvores e flores, também vislumbrados na imagem acima. Com o passar do 

tempo, porém, tanto o coreto como os canteiros foram removidos para que se procedesse 

à ampliação das vias de acesso. Na contemporaneidade, alguns moradores já 

manifestaram o desejo de que se reconstrua o coreto na área central da cidade; no entanto, 

não se tem conhecimento de que esta demanda está sendo discutida nos fóruns 

institucionais responsáveis.  

De forma concomitante, ocorreram transformações também na Avenida que ladeia 

a Praça. A princípio, ela era de terra batida, mas posteriormente, com o calçamento das 

principais vias da cidade na década de 1960 (TRINDADE, 1962, p. 61), também foi 

contemplada. No tocante à dimensão paisagística, da mesma forma que ocorreu com a 

Praça, foram plantadas inúmeras palmeiras e demais árvores ao longo do perímetro da 

referida via. Este fato perdura até a atualidade, conforme explicitado por Andrade: 

 

A Avenida Francisco Martins Carneiro também conhecida como Beira 

Rio, localizada às margens do rio do Carmo e ladeada por palmeiras 

imperiais, sempre foi muito frequentada pela população inclusive para 

caminhadas. A população do município utiliza esta área para ponto de 

encontro, lazer e contemplação, pois há uma estreita ligação da 

comunidade com o rio do Carmo (ANDRADE, 2018, p. 125).  

 

 

 
 

Fig. 56 – Avenida Francisco Martins Carneiro após a reforma. Acervo pessoal. Barra Longa, fev. 2021. 

 

Somando-se a tais alterações, novas construções residenciais e comerciais foram 

sendo inseridas ao longo da Avenida, contribuindo para uma reconfiguração estrutural e 
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visual destes lugares. De fato, a paisagem urbanística barra-longuense foi quase 

completamente modificada. Na atualidade, a ida à cidade permite perceber que na maior 

parte do ambiente da sede urbana houve alterações mais expressivas do que nas cidades 

vizinhas de Mariana e Ouro Preto, por exemplo169.  

Não obstante, tal processo de (re)urbanização passou por uma brusca mudança em 

novembro de 2015, com a queda da Barragem: “Aí veio a lama, veio a lama, atrapalhou, 

tornou a fazer e não fez nada direito” (SILVA, 2021). Um dos espaços reurbanizados foi 

justamente a Praça Lino Mol, processo conduzido por representantes da RENOVA; ainda 

que esta empresa argumente que houve um processo de escuta dos moradores ou ainda 

que a Praça e a Avenida reconstruídas são idênticas às que existiam antes, o que ocorre é 

o recurso a uma noção de paisagem/pitoresco completamente distinta, pautada em outros 

fundamentos que não abarcam, efetivamente, as memórias e vivências locais. 

 Portanto, é indicativo que o pitoresco, o belo, vai mudando, gradativamente. 

Assim, se antes havia um pitoresco urbano em que a natureza ainda estava presente, seja 

na vegetação, na água ou em outras modalidades, à medida que a sociedade vai se 

instalando, esta natureza deixa de ser orgânica e vai se tornando, de certo modo, um 

pitoresco artificial. A título de exemplificação, pode-se citar uma situação, relatada por 

Sérgio Papagaio, relacionada a “nova” Praça Lino Mol, inteiramente refeita e inaugurada 

em 2016170: 

Essa Praça aqui, eles inauguraram ela em outubro, então tiraram uma 

foto [...]. E essa grama, quando eles foram inaugurar, a grama tava seca, 

então eles pintaram ela de verde e os cachorros rolaram na grama e 

ficaram verdes, então as comadres falaram assim ‘cê viu, comadre, 

como que a Praça ficou bonita, eles pintaram a grama de verde, né, 

comadre? Até os cachorrinhos que rolaram na grama ficou tudo 

verdinho. A outra falou assim ‘pena que eles não pintaram o rio 

também, né, comadre? Ia ficar bem bonito’, porque o rio tava marrom. 

Então eles inauguram uma Praça, com a tinta, a grama verde, mas o rio 

tava aqui provando que o rejeito ainda tá aí presente, entendeu? 

(PAPAGAIO, 2021). 

 

No cerne das proposições elencadas, vê-se, na imagem abaixo, o próprio Sérgio 

Papagaio segurando algumas edições do jornal A Sirene na praça Lino Mol, após a 

conclusão das obras executadas pela empresa RENOVA:  

                                                           
169 A respeito deste processo, diversos estudos apresentam contribuições relevantes. A título de 

exemplificação: SALGUEIRO, 1996; FONSECA, 1995; MENICONI, 1999; COSTA, 2012.  
170 Cf: ANDRADE, 2018, p. 127. 
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Fig. 57 – Sérgio Papagaio na Praça Lino Mol.  

Acervo pessoal. Barra Longa, jul. 2021. 

 

 

Diante disso, depreende-se que tal situação atingiu seu ápice no momento em que 

o espaço passou a ser gerido por uma lógica essencialmente empresarial/global. A maioria 

dos indivíduos ouvidos defende que os pontos urbanos que receberam seu tratamento 

urbanístico deveriam ser mais arborizados, como no passado. No entanto, tais demandas 

não foram acolhidas pelos responsáveis pela execução do projeto. Este descontentamento 

é compartilhado também por pessoas que visitam a cidade. A atingida de Bento 

Rodrigues, Simaria Quintão, afirmou, neste sentido: 

 

Você vai na Praça de Barra Longa, que foi toda atingida, agora 

reformada, e vê que eles não tiveram nem o cuidado de plantar uma 

planta colorida para a gente olhar e se encantar com o jardim. Acho que 
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essa experiência só concretizou o pensamento que nós tínhamos [de 

questionamento da reforma] (QUINTÃO, 2018).  

 

Situações como esta refletem, em alguma medida, o não reconhecimento dos 

sujeitos que tiveram suas identidades marcadas por estas espacialidades. Há, em muitos, 

por conseguinte, o sentimento de não pertencimento a esses lugares, existente antes de 

todos estes acontecimentos: “E, aí, de repente [...], constrói essa Praça, desse jeito aqui 

pra gente, a gente não vai se sentir pertencendo a isso mesmo” (PAPAGAIO, 2021).  

No que concerne à questão do pertencimento intersubjetivo delineado pela 

experiência do espaço, Cláudia da Silva Cousin, cuja formação se deu na área da educação 

ambiental, sustenta que  

 

[...] o lugar é carregado de experiências e desejos pessoais, é uma 

realidade que deve ser compreendida da perspectiva dos que lhe dão 

significado. Logo, podemos considerar o lugar um conjunto de 

significados que foram construídos pela experiência. Ele é mais do que 

uma simples localização. Está carregado de signos e símbolos que 

resultam de um conjunto de sensações que foram moldadas pelas 

circunstâncias históricas, econômicas, políticas, sociais e culturais que 

os indivíduos experienciam, e que apresenta um potencial de 

afetividade (COUSIN, 2010, p. 91). 

 

Pode-se então postular que muitos moradores de Barra Longa compartilham 

memórias nostálgicas em relação à área urbana “de suas infâncias”, a qual, com o passar 

do tempo, foi sofrendo inúmeras alterações. Segundo Elaine Etruzco: “[...] tinha um 

monte de gente que veio morar aqui pra estudar no colégio, o pessoal da roça veio todo 

mundo estudar e mudou Barra Longa, num sentido bom e num sentido ruim, as casas 

foram todas reformadas, tiraram aquele colonial todo” (ETRUZCO, 2021). 

Tais circunstâncias foram alterando, pouco a pouco, a dinâmica social da área 

urbana de Barra Longa. Afinal, vale recordar, como inclusive já mencionado neste 

capítulo, as inúmeras sociabilidades que o ambiente da sede urbana suscitava, sobretudo 

as de caráter público: as caminhadas, os namoros, a apresentação e escuta das bandas. No 

Arquivo da Câmara Municipal de Barra Longa, encontram-se disponíveis algumas 

fotografias que foram tiradas desse ambiente, sobretudo em ocasiões de comemorações 

cívicas ao longo das décadas do século XX171, sendo possível nelas observar-se o 

envolvimento dos habitantes em tais eventos: 

 

                                                           
171 A pesquisa também encontrou dificuldades para contextualizar, historicamente, tais fotografias sobre 

as sociabilidades urbanas no século XX. Sobre estes obstáculos, ver nota 141. 
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Fig. 58 - Apresentação de banda musical.  

Acervo da Câmara Municipal de Barra Longa, Barra Longa, s/ d.  

 

 
 

Fig. 59 - Crianças na Avenida. Acervo da Câmara Municipal de Barra Longa, Barra Longa, s/ d. 
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Na atualidade, grupos de moradores têm se mobilizado para tentar redinamizar, 

em termos socioculturais, o uso do ambiente da sede urbana de Barra Longa, como, por 

exemplo, por meio da apresentação das bandas. A partir das demandas apresentadas pela 

população, o Departamento Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo da Prefeitura 

de Barra Longa organizou, no ano de 2017, um projeto denominado Banda na Praça, cujo 

objetivo é valorizar e incentivar as bandas da região172. Em virtude da pandemia, no 

entanto, os encontros foram paralisados.  

 

 
 

Fig. 60 – Banda São José se apresentando pelas ruas do centro de Barra Longa.  

Acervo pessoal. Barra Longa, 2018.  

 

 Portanto, percebe-se que o Estado tem mantido um papel importante no que se 

refere à urbanização barra-longuense, inclusive no âmbito da articulação entre a dimensão 

cultural e os meios naturais, sem desconsiderar-se os limites e contradições desta atuação. 

Não obstante, cabe reiterar que não apenas os podres públicos encarregam-se dessa 

mediação no espaço urbano. Como um importante exemplo, tem-se o projeto “Janela 

Literária”, implementado na rua principal do município, nas proximidades da Matriz de 

                                                           
172 Segundo a prefeitura local: “O objetivo do projeto é fortalecer a cultura da nossa cidade através das 

nossas bandas de músicas, a União Musical São Jose e Corporação Nossa Senhora do Carmo. Em cada 

evento uma de nossas bandas se apresentará juntamente com uma banda, por elas convidadas e 

homenageará uma pessoa que tenha contribuído com o crescimento e fortalecimento da corporação e da 

cultura local” (PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA, 2017).  
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São José. O idealizador, Geraldo de Freitas Filho, explica que sua própria casa, de modo 

mais específico, uma de suas janelas que está voltada para a rua, funciona como sede do 

projeto: 

A gente tem o banner, né, que fica pendurado ali na porta, esse banner 

é o ponto de referência de que aqui é uma janela literária [...]. Eu 

colocava os livros ali na janela e as pessoas pegavam aqueles livros que 

interessavam e a gente pedia, pede que após ler, não tem prazo 

estipulado pra ler, mas assim que terminar a leitura devolva o livro ou 

se gostou do livro devolva pelo menos um outro, né? (FREITAS 

FILHO, 2021). 

 

O projeto teve grande repercussão não apenas no núcleo urbano, mas em toda 

cidade, com grande participação dos moradores, a ponto da Janela Literária ser 

reconhecida como um símbolo do ambiente da sede urbana de Barra Longa. Nesta 

perspectiva, o idealizador da ação discorre: 

Dá uma procura enorme, a gente tem literatura infantil, tem livros para 

todas as idades, literatura brasileira, tem literatura espiritualista [...], a 

gente coloca aí e as pessoas vão escolhendo. Muitos viajantes passam 

aí e veem, param para pegar um livro e levam, sabe? [...] Então é uma 

forma de fazer alguma coisa pela cidade (FREITAS FILHO, 2021).  

 

  
 

Fig. 61 – Local onde funciona a Janela Literária. Acervo pessoal. Barra Longa, fev. 2021.  
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Segundo Geraldo Freitas, além de haver uma grande procura, têm aumentado 

também as doações de livros para o projeto “[...] E a gente tem ganhado muitos livros, 

muitos livros, eu tenho muitos livros guardados aqui na minha garagem pra aguardar a 

hora de poder voltar com eles pra aí” (FREITAS FILHO, 2021). Ressalta-se que o desejo 

de voltar com os livros para a janela, mencionado pelo idealizador, refere-se ao fato de 

que no momento atual o projeto está, temporariamente, suspenso: “Com a pandemia eu 

recolhi os livros porque o livro poderia ser um transporte do vírus, então eu recolhi e aí 

pra não deixar sem nada eu fiz uma janela musical. Essa música fica aí de oito às oito da 

noite. 8 da manhã, 8 da noite, todos os dias” (FREITAS FILHO, 2021).  

Em sua visão, assim como o incentivo à leitura e a acessibilidade aos livros são 

fundamentais para o progresso local, os sons também constituem um importante 

mecanismo nas experiências individuais e coletivas dos sujeitos. Daí o anseio de afetar 

positivamente as pessoas que caminham pela rua de sua residência através de uma lista 

de reprodução musical eclética e agradável aos ouvidos de seus conterrâneos e visitantes.  

De modo dialógico às proposições do entrevistado, entendemos os sons como 

dimensão constitutiva da relação entre o humano (inclusive o tecnológico) e o não 

humano (como as acústicas do meio natural)173. Dessa forma, no ambiente da sede urbana 

de Barra Longa, a tecnologia se apresenta não de uma de forma agressiva, destruidora, 

mas justamente para contribuir com a relação acima mencionada. Trata-se, também, de 

um convite a “trabalhar pela educação (e reeducação) da sensibilidade e da criatividade 

voltados para a valorização da ética e da sustentabilidade” (FRANÇA, 2011, p. 40). 

Experiências como a descrita acima permitem-nos proceder uma discussão mais 

abrangente sobre os enlaces entre “natureza” e “cultura” que transcendem, por sua vez, a 

dimensão de um pitoresco urbano, atingindo outra relação com o vivido, mais inter-

relacional. Não obstante, esta ampliação perpassa pela aplicação de políticas públicas 

comprometidas com uma nova concepção de desenvolvimento e, não menos importante, 

pela implicação efetiva da população neste processo. Em suma, 

As políticas de desenvolvimento devem permitir o incremento 

territorial e socioeconômico culturalmente renovado e ecologicamente 

justo. Definitivamente, existe urgência na articulação da política 

cultural com as demais políticas setoriais que incidem sobre as cidades, 

                                                           
173 Dois conceitos que se inter-relacionam com tais assertivas são os de paisagem sonora e ecologia acústica. 

Sobre eles, ver, respectivamente: CONSTANTINO, 2005; FONTERRADA, M. T., 2004. 
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como as políticas de educação, desenvolvimento urbano, meio 

ambiente e turismo, entre outras (PELEGRINI, 2006, p. 135).  

 

 Embora tenha havido significativos avanços, no tocante à articulação do meio 

natural com a dimensão social, é necessário avançar mais. Assim, uma possibilidade, no 

contexto do município aqui investigado, seria 

[...] promover a recuperação dos centros históricos e das áreas de 

proteção ambiental sem necessariamente excluir a população, 

integrando-a por meio de oficinas, cursos de educação patrimonial e 

ambiental, projetos de manejo que respeitem as tradições dos habitantes 

locais, seus costumes e conhecimentos milenares (PELEGRINI, 2006, 

p. 136). 

 

 É possível, inclusive, reintroduzir, neste momento, a discussão patrimonial tendo 

em vista que, em Barra Longa, práticas que envolvem a categoria do urbano, incluindo a 

questão da conexão entre meio natural e cultura, vêm sendo mais valorizadas tanto no 

âmbito dos fazeres cotidianos como em sua dimensão simbólica. Em consonância com o 

exposto, na perspectiva de Zita Rosane Possamai, 

[...] é possível perceber que são as relações entre o campo político e o 

campo do patrimônio, no qual se inclui uma pluralidade de sujeitos 

organizados em movimentos, redes, e associações, que irão conformar 

a preservação de determinados bens culturais. Na trama entre os 

interesses envolvidos com a conservação e a destruição, especialmente 

nos contextos urbanos, os sujeitos jogam com suas armas materiais ou 

simbólicas. Se em décadas passadas, esse era assunto para poucos 

homens de letras e raros homens de museus, hoje, uma pluralidade de 

sujeitos interferem e participam ativamente do debate e da luta em prol 

dos seus patrimônios e de suas memórias (POSSAMAI, 2018, p. 42). 

  

No cerne destas reflexões, acrescenta-se ainda que, na contemporaneidade, é 

possível mapear, no município barra-longuense, ações ecossustentáveis174 que se 

articulam com reivindicações de cunho patrimonial175. Afinal, 

A conservação deste patrimônio depende, é claro, da atuação do Estado, 

mas depende também das pessoas o reconhecerem como seu, pois elas 

elaboram sua identidade coletiva a partir dele e podem considerá-lo 

uma herança a ser conservada para que prossiga existindo 

(GERHARDT; NODARI, 2016, p. 67). 

 

 

3.3. Diferentes relações de ganho com o meio natural 

 No tocante às discussões sobre o imaginário modernizante, associada ambiente da 

sede urbana de Barra Longa, um dos aspectos que cabe ser abordado é o de como as 

                                                           
174 Como exemplo dessas ações em Barra Longa, pode-se citar o tratamento de resíduos, como o 

manuseio do lixo, na área urbana, a gestão de água, a atenção a questão energética, etc.  
175 Uma discussão importante relacionada com a presente temática encontra-se em: (SANTILLI, 2020). 
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residências, em âmbito privado, mudaram de função ao longo dos tempos. É interessante 

perceber, por exemplo, o uso historicamente conferido aos quintais até o início do século 

XX, ligado à produção de gêneros alimentícios e de plantas com usos terapêuticos: 

Nesses quintais eram cultivados alimentos e criados animais para 

subsistência, além de ser um local para realização de serviços de 

manutenção da casa, cuidados com as crianças e proteção dos 

moradores, particularmente das mulheres, que aí eram mantidas 

reservadas (CAMARA, BUSCACIO, BUARQUE, 2021, p. 166). 

 

 Portanto, os quintais são instâncias que revelam uma experiência singularizada 

com o meio natural: “Lugares de pomares e de hortas, das flores, das especiarias para 

temperos e das ervas medicinais, dos galinheiros e dos chiqueiros, de domesticidade e de 

contatos com a vizinhança [...]” (MENESES, 2015, p. 70). 

Helvécio Ferreira, ao discorrer sobre a relação das pessoas com seus respectivos 

quintais, em tempos passados, destaca que uma das marcas da cidade era a fertilidade das 

terras, conforme explanou-se também no segundo capítulo. Ele recorda, nesse sentido, 

que a produção em sua casa era tamanha que a família consumia o necessário e ainda 

tinha a possibilidade de vender parte do que era produzido para outras localidades. Em 

suas palavras: “Isso aqui, antigamente, isso ia tudo para Ouro Preto, banana, mandioca, 

milho, café, feijão, tudo” (FERREIRA, 2021).  

Tal emprego do espaço dos quintais, contudo, foi sendo, paulatinamente, reduzido 

em função de uma série de questões, como, por exemplo, o tempo acelerado, o 

consequente aumento de construções no núcleo urbano e a rentabilidade de um lote de 

terra nestas localidades mais centrais. Um exemplo dessa incidência da valorização 

financeira das residências situadas no ambiente da sede urbana, conduzindo à alteração 

de suas antigas funções, encontra-se em uma das casas que serviu, por muito tempo, como 

pensão para viajantes, trabalhadores, estudantes e outras pessoas que visitavam o núcleo 

central de Barra Longa (LOURDES; GRAÇAS, 2021). Ela e a Igreja Matriz 

encontravam-se posicionadas frente a frente, fato que perdura até os dias atuais, conforme 

comprovado durante a ida deste pesquisador à cidade de Barra Longa. Na ocasião, foi 

possível visitar o espaço interno dessa propriedade que, por sinal, como a Igreja, passou 

por inúmeras mudanças ao longo dos tempos. Apresentamos a seguir uma espécie de 

gravura da antiga fachada deste imóvel.176 

                                                           
176 Este quadro pertence à família que nele reside na atualidade. 
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Fig. 62 – Pintura de uma das primeiras casas de Barra Longa. Acervo pessoal. Barra Longa, fev. 2021. 

 

 

Com o passar do tempo, a casa foi dividida e uma parte dela tornou-se um local 

de comércio, de modo que apenas metade continuou pertencendo à família de Francisca 

de Lourdes e Maria das Graças, irmãs que aí residem e que foram entrevistadas para a 

realização desta pesquisa. A parte que perdura como residência manteve-se com estilo 

mais próximo do que é visualizado na imagem acima. Desta forma, na 

contemporaneidade, essa parcela da construção encontra-se da seguinte maneira: 

 

 
 

Fig. 63 - Casa atual de Francisca de Lourdes e Maria das Graças. Acervo pessoal. Barra Longa, fev. 2021. 
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 No transcorrer dos anos, portanto, além de deixar de ser uma pensão e ser dividida 

ao meio, esta espacialidade perdeu também grande parte da área externa que possuía tanto 

na sua fachada quanto em seus fundos (LOURDES; GRAÇAS, 2021). Na imagem acima, 

é possível visualizar que a calçada de concreto foi projetada desde a rua até a porta da 

residência. Por outro lado, o amplo quintal que existiu no passado também cedeu lugar a 

outras construções, tendo em vista o aumento considerável de casas e comércios naquela 

região.  

 Há, no entanto, determinadas construções, situadas no ambiente da sede urbana 

de Barra Longa, que possuem caráter híbrido, ou seja, comportam, simultaneamente, um 

uso comercial e privado. Também nelas é possível perceber uma articulação com o meio 

natural que, progressivamente, vai se alterando. Um exemplo do que se discute é o Hotel 

Xavier, imponente construção tombada pela Prefeitura em 2003177. A partir desse 

processo de patrimonialização, o Hotel passou a ser evocado, de modo mais frequente e 

acentuado, como um símbolo da história de Barra Longa, especialmente, em virtude de 

seu passado colonial. Deve-se relembrar, nesse sentido, que o prédio conta com mais de 

200 anos de existência178, portanto, “apresenta características coloniais” (ANDRADE, 

2018, p. 131) e, em vista disso, foi inserido na categoria Estrutura Arquitetônica e 

Urbanística - EAU179. Isto posto, vê-se que a interface com o meio natural, a despeito de 

um entorno abundante desses elementos, é menos enfatizada, sendo privilegiado o 

aspecto material das práticas culturais.  

O edifício, que está situado em uma parte mais baixa da área urbana, foi atingido 

pela avalanche de lama oriunda da queda da Barragem de Fundão, sendo que seu primeiro 

andar foi extremamente danificado. Além deste fato, quando as obras na cidade tiveram 

início e, consequentemente, a circulação de maquinários pesados, surgiram trincas no 

Hotel, como ocorreu na Igreja Matriz São José, situação aqui já reportada. Por conta disto, 

ele precisou passar por um processo de restauração. Em fevereiro de 2021, o edifício 

encontrava-se desta maneira: 

 

                                                           
177 Conforme: https://www.barralonga.mg.gov.br/images/divulgacao-sobre-patrimonio-cultural.pdf. 
178 Conforme: https://www.fundacaorenova.org/noticia/imoveis-historicos-de-barra-longa-mg-serao-

restaurados/. 
179 Conforme: https://www.barralonga.mg.gov.br/images/divulgacao-sobre-patrimonio-cultural.pdf. 
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Fig. 64 – Hotel Xavier durante processo de restauração. Acervo pessoal. Barra Longa, fev. 2021.  

 

 

Como é possível perceber, a construção foi cercada pelas mesmas barras de 

proteção instaladas no templo religioso, apresentadas, neste trabalho, no primeiro 

capítulo, impossibilitando o acesso de moradores aos seus arredores. A população 

acompanha ansiosamente o término das obras,180 pois o Hotel, revestido de sua dimensão 

patrimonial, em termos de chancela municipal e de respaldo popular, é um marco cultural 

e turístico do município.  

Em paralelo, a opção de hospedagem em Barra Longa limitou-se a outro hotel, o 

Le Milla, de fundação bem mais recente. Contudo, a hospedagem neste Hotel foi 

praticamente monopolizada pela RENOVA, uma vez que a Fundação negociou a reserva 

da maioria dos quartos para seus funcionários. Com isto, apenas dois quartos encontram-

se atualmente disponíveis para reserva por visitantes, o que restringe consideravelmente 

a relação do município com turistas que vêm conhecer a cidade, seus ofícios, sua cultura 

e história, seu entorno natural.  

Também no que diz respeito à dinâmica urbana local, é possível mapear alguns 

problemas que persistem na atualidade, oriundos de práticas da população que atingem, 

em diferentes proporções, o ambiente natural barra-longuense. A título de 

                                                           
180 As obras neste Hotel ainda não haviam sido concluídas em novembro de 2021. 
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exemplificação, pode-se citar as localidades que ainda convivem com a ausência de um 

sistema de água e esgoto ou enfrentam dificuldades para proceder com o descarte seletivo 

do lixo produzido. É importante destacar também a ausência de uma produção de energia 

limpa – como a solar –, fato que leva indiretamente ao emprego da energia gerada por 

barragens (hidrelétricas) ou fósseis, como o querosene, a gasolina, o carvão181. No núcleo 

central barra-longuense tal situação é facilmente verificada diante do aumento 

significativo de residências e uso de automóveis.  

Ainda no tocante ao âmbito das atividades comerciais promovidas no ambiente da 

sede urbana deste município, mas que mantêm uma relação de mais distanciamento do 

que de afinidade com o imaginário modernizante, pode-se mencionar uma série de ofícios 

vinculados ao mundo do trabalho. Assim, em contraposição à atuação de empresas como 

as mineradoras, esses diversos ofícios são exercidos, em sua maioria, de forma 

comunitária e na simplicidade do cotidiano, sustentam uma interface não depredatória 

com o meio natural, configurando um movimento alternativo frente ao modelo capitalista 

de sociedade que predomina na contemporaneidade e que atinge, por consequência, a 

espacialidade central barra-longuense.  

Dentre esses ofícios, pode-se mencionar a atuação de um consagrado grupo de 

bordadeiras, hoje conhecido nacional e internacionalmente; artesãos que se dedicam a 

confeccionar selas de montaria e outros produtos tradicionais na cidade; a associação de 

produtores de leite cuja atuação abarca a zona rural e urbana do território de Barra Longa. 

A promoção de artesanatos e bordados, em Barra Longa, remonta a tempos 

antigos. A espacialidade foi, por muito tempo, ocupada por populações indígenas que 

realizavam diferentes produções artesanais. Com o início da colonização lusitana, outras 

características tornam-se preponderantes nesse ofício, que vem perdurando na trajetória 

de muitos sujeitos barra-longuenses, tanto no âmbito individual, quanto coletivo, através 

de grupos e associações, como é o caso, na atualidade, da ABBA:  

 

A ABBA, Associação Barralonguense de Bordadeiras e Artesãs foi 

fundada em 2003. [...] Fonte principal ou complementar de renda, a 

produção do bordado ocupa um espaço relevante na vida das 

bordadeiras. Como ocupação, o bordado é valioso pois conecta mente 

e corpo na repetição dos pontos, que criam delicados e coloridos 

padrões (ARTESOL, s/ d.).  

 

                                                           
181 O uso excessivo de combustíveis fósseis é uma temática que não pode ser desconsiderada no processo 

descrito, pois, conforme recordou José Augusto Pádua: “Quando se considera a entrada dos combustíveis 

fósseis nesse mundo moderno que já vinha se globalizando, vemos que ela ajuda a mudar completamente 

a escala da presença humana no planeta” (apud CARVALHO; LAVERDI, 2014, p. 480). 
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Não obstante, como forma de reconhecimento da importância da prática do 

artesanato de bordado, assim como da presente associação, no tecido social barra-

longuense, ambos foram considerados, no ano de 2005, bens imateriais do município e 

registrados no Inventário de Patrimônio de Barra Longa (2017).  

 

 
 

Fig. 65 – Produtos expostos na sede das bordadeiras. Acervo pessoal. Barra Longa, 10 fev. 2021. 

 

 

Também o trabalho com couro, especialmente na produção de selas, também é 

bastante famoso e respeitado na cidade, tornando-a, inclusive, conhecida em outras 

localidades por conta desta tradição. Neste caso, destaca-se a selaria Arte e Selas Ferreira, 

com mais de 120 anos de tradição, sob direção, atualmente, de José Ferreira Trindade, de 

77 anos, morador do município. O avô iniciou o negócio em 1886; posteriormente, o pai 

deu continuidade, a partir de 1924, levando o filho para trabalhar no mesmo ramo desde 

sua infância. Assim, desde que o progenitor faleceu, ele assumiu a direção da selaria.  

Sendo ele o único em Barra Longa que realiza esse tipo de produção, acabou por 

adquirir uma certa exclusividade. Em paralelo, o fato de estar a mais de 60 anos atuando 

neste ramo e nunca ter mudado seu endereço de trabalho, tornou sua oficina, para os barra-

longuenses, não apenas um local de encomenda de objetos, mas um ponto de encontro, 

de partilha das sociabilidades, onde as pessoas param para tomar um café e colocar a 

conversa em dia (TRINDADE, 2021). 
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Fig. 66 - Cartaz pregado na parede da sede da Arte e Selas Ferreira.  

Barra Longa, 10 fev. 2021. Acervo pessoal. 

 

 

Por sua vez, a Associação de Produtores de Leite de Barra Longa, também atuante 

há alguns anos no cenário regional,182 propicia diversas oportunidades a muitos 

indivíduos que trabalham com leite e seus deriva/dos, sobretudo àqueles que não possuem 

grandes quantidades de gado e estruturas mais aprimoradas. Através dela, vários 

produtores já seguiram cursos de capacitação e tiveram acesso a práticas que priorizam o 

cuidado com o meio natural, minimizando as consequências ecológicas deste ofício, entre 

outros ganhos (ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE LEITE DE BARRA LONGA, 

2021). 

É possível perceber a imbricação de elementos culturais e naturais nesses ofícios 

comunitários e seus respectivos saberes. Nessa imbricação, o meio natural não é 

apreendido como um recurso natural, concepção vigente entre a maioria das empresas 

que atuam na região, e sim sob um enfoque inter-relacional com os sujeitos, suas práticas 

e culturas. Em paralelo, as configurações comunitárias dos ofícios supracitados, que se 

                                                           
182 Esta Associação foi fundada em 2017. 
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mantêm como um de seus aspectos comuns, fortalecem essa interligação dos meios 

naturais com as memórias, tradições e religiosidades evocadas pelos moradores da mesma 

localidade.  

Em síntese, portanto, depreende-se que tais ofícios e saberes, embora não 

raramente considerados subalternizados diante da lógica capitalista vigente, 

performatizam experiências alternativas em favor de uma economia ecologicamente mais 

sustentável, de reforço a intersubjetividades, memórias e tradições identitárias locais e 

em prol de relações efetivamente político-comunitárias. 

Paralelamente aos ofícios, com seus saberes e fazeres, mapeia-se também a 

presença de uma outra prática que, promovida no ambiente da sede urbana de Barra 

Longa, associa-se a um imaginário que valoriza o conhecimento científico, mas 

igualmente sem uma conotação destrutiva do meio natural. Trata-se da ação 

protagonizada senhor Jésus Neves da Silva, de 89 anos, nascido e criado em Barra Longa. 

Ele é muito conhecido por seu conhecimento autodidata relacionado à Física e por utilizar 

seu saber para colaborar com o município. Indivíduos residentes em Barra Longa, ouvidos 

pelo proponente deste estudo, destacaram a habilidade do senhor Jésus na construção de 

uma série de objetos, dentre eles, um foguete, fato que obteve grande divulgação, 

inclusive para o município: 

 

 
 

Fig. 67 - Matéria de jornal sobre o senhor Jésus Neves da Silva.  

Acervo da Câmara Municipal de Barra Longa.  
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O criador do projeto narrou como se deu esse experimento – um entre várias outras 

iniciativas que já desenvolveu ao longo de sua vida –, assim como a visibilidade que 

proporcionou a ele e à cidade. Importante recordar que muitas vezes as pessoas se reuniam 

na área central de Barra Longa para contemplarem as criações do senhor Jésus. E também 

recorda sua ida à emissora de televisão Rede Globo para participar de um programa e 

apresentar suas criações. De acordo com ele: 

Eu fui aprendendo, fui conhecendo muita coisa e até hoje, né? Eu fui na 

Globo é por causa dos foguetes espaciais que eu soltei. Soltava aqui, ele 

ia embora, depois ele lançava o paraquedas e voltava. [...] Eu fazia tudo. 

Inclusive o Chacrinha me perguntou ‘E o segredo do combustível?’, eu 

falei: Esse eu não vou revelar. E nessa época eu levei dois telefones 

também, daqueles telefones antigos aí ele falou nele, conversamos no 

telefone, no programa, e esse telefone depois eu melhorei ele, aí tá lá 

em casa, dois, dois telefone. Eu depois passei a usar energia solar pra 

televisão. Isso tem muitos anos já. Agora tô vendo todo mundo tá 

pondo, mas a minha é com bateria. Então durante o dia tá carregando a 

bateria, aí quando chega ali mais ou menos meio dia, uma hora eu ligo 

essa televisão e fica funcionado até tarde da noite, quer dizer, até tarde 

não, até sete horas porque eu deito cedo, sete horas, oito horas eu já tô 

na cama183.  

 

 
 

Fig. 68 - Senhor Jésus e família. Acervo da Câmara Municipal de Barra Longa.  

 

                                                           
183 SILVA, Jésus Neves da. Entrevista concedida a Marcone de Souza Guedes. Barra Longa, 9 fev. 2021. 
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Fig. 69 - Senhor Jésus no centro de Barra Longa apresentando sua criação.  

Acervo da Câmara Municipal de Barra Longa.  

 

É conveniente argumentar que experiências como a apresentada acima, em suas 

particularidades, introduzem, em determinada proporção, elementos de cientificidade 

àquela demarcação geográfica, isto é, novos usos – inventivos – que alcançam parcelas 

da população que não possuem acesso a fóruns acadêmicos. Para além disso, como já 

discutido na menção aos ofícios, são ações que não são destrutivas para o ambiente.  

 Por fim, não se poderia deixar de abordar com maior atenção, nesta reflexão sobre 

a incidência do imaginário modernizante no ambiente da sede urbana de Barra Longa, os 

efeitos – no meio natural, sociais, culturais, econômicos, etc. – do crime provocado pela 

mineradora SAMARCO, em 05 de novembro de 2015. Sobre essa ocorrência, algumas 

fotografias da espacialidade urbana barra-longuense, após o ocorrido, dimensionam a 

destruição causada: 
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Fig. 70 – Local onde ficava a Praça Lino Mol, após a queda da Barragem de Fundão.  

Foto: Joka Madruga. Barra Longa, 2015184.  

 

 

 

 
 

Fig. 71 – Centro da cidade coberto de lama com a igreja matriz aos fundos.  

Foto: Jair Amaral. Barra Longa, 18 nov. 2015185. 

 

                                                           
184 Imagem disponível em: https://www.terrasemmales.com.br/barra-longa-uma-cidade-vitima-do-crime-

ambiental-da-valebhp-billitonsamarco/. Acesso em: 16 set. 2021.  
185 Imagem disponível em: 

https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2015/11/18/interna_gerais,709302/apos-rompimento-de-

barragem-moradores-de-barra-longa-ainda-sofrem-com.shtml. Acesso em: 16 set. 2021. 
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Fig. 72 – Limpeza da lama na área urbana. Foto: Jair Amaral. Barra Longa, 18 nov. 2015186. 

 

Nas três fotos anteriores, é possível verificar que tanto a Avenida Francisco 

Martins Carneiro, quanto a Praça Lino Mol ficaram completamente cobertas de lama. Em 

relação à primeira, sabe-se que “A passagem da lama atingiu totalmente a Avenida 

deixando registros nos troncos das palmeiras imperiais. Assim, os moradores não 

puderam mais frequentar a Avenida para atividades de lazer durante muitos meses” 

(ANDRADE, 2018, p. 125). 

 
 

Fig. 73 – Avenida Francisco Martins Carneiro durante as intervenções de reconstrução.  

Foto: Thiago Ferreira. Barra Longa, abr. 2016187.  

                                                           
186 Imagem disponível em: https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2015/11/18/interna_gerais,709302/apos-

rompimento-de-barragem-moradores-de-barra-longa-ainda-sofrem-com.shtml. Acesso em: 16 set. 2021. 
187 Imagem disponível em: https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/MMMD-

B9KGLU/1/teresa_andrade___mestrado__vers_o_final_.pdf. Acesso em: 16 set. 2021. 
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Correspondentemente,  

A Praça foi totalmente atingida por uma espessa camada de rejeitos de 

mineração. A passagem da lama comprometeu as atividades de lazer 

dos moradores durante muitos meses. Em função dos danos ocorridos e 

das obras de reabilitação da Praça após o desastre, as atividades de lazer 

e as festas deixaram de ser realizadas, como o carnaval. Durante a 

realização das obras pela empresa mineradora para reabilitação da 

Praça, diversos veículos pesados circularam durante muitos meses nesta 

área, gerando intenso tráfego, oferecendo perigo aos pedestres, além de 

muita poeira, causando grande incômodo aos moradores (ANDRADE, 

2018, p. 126-127). 

 

 Ainda acerca destas questões, a situação do núcleo urbano de Barra Longa, após 

o referido acontecimento, é apresentada em A Tragédia Do Rio Doce: A Lama, O Povo e 

a Água. Relatório de Campo e Interpretações Preliminares Sobre as Consequências do 

Rompimento da Barragem de Rejeitos de Fundão (Samarco/Vale/Bhp). De acordo com 

este documento: 

O centro de Barra Longa foi o local onde percebemos de forma mais 

expressiva a presença da Samarco. Diversos caminhões e funcionários 

(da empresa e/ou contratadas) trabalhavam sistematicamente na 

remoção da lama depositada nas ruas que se encontram na planície de 

inundação do rio do Carmo. A área mais atingida (Praça principal da 

cidade) estava cercada e com trânsito constante de máquinas pesadas 

(FELIPPE; COSTA; FRANCO; MATOS, 2016, p. 90). 

 

 
 

Fig. 74 – Praça Lino Mol durante as intervenções de reconstrução.  

Foto: Thiago Ferreira. Barra Longa, abr. 2016188.  

 

                                                           
188 Imagem disponível em: https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/MMMD-

B9KGLU/1/teresa_andrade___mestrado__vers_o_final_.pdf. Acesso em: 16 set. 2021. 
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Logo, os danos no núcleo central da cidade foram além daqueles ligados 

diretamente à invasão da enxurrada de rejeitos, tendo em vista que tantos outros foram 

surgindo progressivamente. Muitos deles, inclusive, sequer foram solucionados até o 

presente momento – em paralelo aos inúmeros que sequer possuem solução/reparação.  

 Portanto, o meio natural e as vivências socioculturais do ambiente da sede urbana 

de Barra Longa não podem ser dissociados, como muitos defensores do imaginário 

modernizante acreditaram/acreditam e defenderam/defendem exaustivamente. Pelo 

contrário, ambos estão intrinsecamente atreladas de modo que, constantemente, eles se 

entrecruzam e se afetam mutuamente. Retomando, novamente, os argumentos de José 

Augusto Pádua, ele não pode desconsiderar 

[...] a presença do mundo natural na cidade porque, mesmo que a 

presença do construído seja muito forte, é um espaço que também tem 

uma fauna, tem uma flora, tem rios, morros. As cidades não estão no ar, 

as cidades também são situadas (CARVALHO; LAVERDI, 2014, p. 

464). 

 

Tal entendimento já vem sendo encampado, inclusive, por aos grupos sociais e 

governamentais presentes na cidade de Barra Longa, propiciando certa ressignificação 

das conotações associadas à noção de patrimônio em interface ao imaginário 

modernizante. Assim, a dimensão patrimonial do ambiente da sede urbana de Barra 

Longa vem sendo também configurada a partir da indissociabilidade entre a urbanização, 

o meio natural e fatores socioculturais, gerando também alternativas importantes no que 

diz respeito a uma melhor coexistência de humanos e não humanos. Em alguns 

segmentos, há maior reconhecimento da necessidade de se traçar uma estratégia de 

sustentabilidade dos ecossistemas mediante o processo de urbanização corrente. Afinal, 

conforme ponderou Pádua:  

Existem relações ecológicas que o metabolismo urbano processa, vide 

as fontes de energias que entram no meio urbano, e o lixo ou a poluição 

que saem do sistema urbano. A cidade não está separada do mundo ao 

seu redor (CARVALHO; LAVERDI, 2014, p. 464-465). 

 

3.4. Cartografias patrimoniais em disputa não igualitária 

Por fim, neste tópico, buscaremos traduzir a dimensão patrimonial do ambiente 

da sede urbana de Barra Longa, no âmbito das balizas cronológicas do século XX e XXI 

em linguagem cartográfica, entrecruzando o tríplice imaginário evocado no capítulo 

(religioso, ecológico e modernizante). 
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Fig. 75 –Ambiente Sede urbana de Barra Longa. 

   

O mapa representa o ambiente da sede urbana de Barra Longa, comportando 

elementos arquitetônicos e do meio natural. Sob o viés do imaginário religioso, foram 

elencadas a Igreja Matriz de São José e algumas igrejas de matrizes protestantes. Do ponto 

de vista do imaginário ecológico, perspectivadas pela conotação de urbanização pitoresca, 

temos as principais vias de acesso ao centro da cidade, destacadamente a Avenida 

Francisco Martins Carneiro. Observe-se que ela é acompanhada pelo o rio Carmo, que 

entrecruza a cidade, com a vegetação que o cerca. Este imaginário também incide sobre 

espaços de lazer e sociabilidades, como a Praça Lino Mol, que é a principal da cidade, e 

também a Praça do Rosário. Marcos híbridos, no que diz respeito ao imaginário, são as 

sedes da Prefeitura municipal e da Câmara legislativa. Já no tocante às disputas 

simbólicas tecidas no âmbito do imaginário modernizante, há prédios como o Hotel 

Xavier, alguns expoentes do comércio local, como restaurantes, e de empresas externas, 

como o caso do posto de gasolina. Outro elemento referenciado é a Janela 

Literária/Musical. Por fim, os ofícios também se fazem presentes por meio da Casa de 

bordados.  

Concluindo este terceiro capítulo, interpretamos que o sentido patrimonial geral 

concernente ao ambiente da sede urbana de Barra Longa, no âmbito dos três imaginários 
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investigados, possa ser sistematizado pela concepção de diversidade. Em termos de 

referências temporais, se há valorização de simbologias religiosas passadas e de 

memórias nostálgicas de certas espacialidades urbanas e das sociabilidades a elas 

vinculadas, há também uma atenção ao presente – com reavivamento e criação de novas 

práticas no ambiente da sede urbana – e expectativas quanto ao futuro. Em termos de 

diretrizes econômico-ideológicas, persistem valores desenvolvimentistas, de utilização 

rentável (e não necessariamente autossustentável) do meio natural, com atividades 

familiares e projetos de cunho cooperativo. Mas se tal diversidade comporta uma faceta 

política democrática, alocando no fórum público distintas demandas e atuações relativas 

a questões urbanísticas, os poderes dos agentes envolvidos nessa discussão são bastante 

desiguais e hierarquizados, o que exige dos grupos mais vulneráveis uma grande 

capacidade de comunicação e articulação para conquistar certa legitimidade às suas 

reivindicações patrimoniais. 
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Considerações finais 

 

DO DESALENTO À ESPERANÇA 

 

[...] advogamos que o Brasil seja uma grande Barra Longa, 

inegavelmente doída, porém viva, resistente 

e capaz de disputar seus amanhãs. 

(SOUSA; TAYTSOHN; CARDOSO; 2020, p. 125). 

 
 

A presente pesquisa problematizou os significados patrimoniais atribuídos a três 

ambientes de Barra Longa – o Caminho de São José, os rios do Carmo e Gualaxo do 

Norte e a sede urbana - desde a constituição político-administrativa do município, no ano 

de 1938, até a contemporaneidade. Desta maneira, cada um dos capítulos desta 

dissertação abordou um desses ambientes, conceito aqui entendido com um caráter 

dinâmico e interativo de modo que meio natural e a dimensão histórico-cultural articulam-

se mutuamente, assim como a própria percepção histórica. Assim, com base nessa 

concepção de ambiente, percebe-se o ser humano integrado nesse meio natural, 

interferindo nele e sofrendo interferências a partir do mesmo. 

Simultaneamente, apresentamos como hipótese que os sentidos patrimoniais 

desses três ambientes de Barra Longa seriam configurados mediante o entrecruzamento 

de distintos imaginários, de grande incidência histórica na localidade – o de cunho 

religioso/cosmológico, de perfil ecológico (por vezes perpassado de inspirações 

românticas) e o de contornos modernizantes. A concepção de patrimônio aqui trabalhada 

reporta-se às dimensões de cultura intangível (na articulação entre saberes, fazeres, 

sensibilidades, crenças e modos de vida) e de implicações éticas e políticas no cotidiano 

dos sujeitos com eles envolvidos. Afinal de contas, faz-se necessário “[...] saber quais os 

caminhos para se garantir a memória e, portanto, o patrimônio material e imaterial de 

grupos não hegemônicos, uma vez que a própria noção de patrimônio envolve uma 

discussão coletiva” (CIVALE, 2015, p. 138). 

Já por imaginário consideramos as produções histórico-culturais (significados, 

representações, objetos e linguagens pelos quais são expressos) imbricadas a específicas 

condições e grupos de produção e contínuas reapropriações, que também se apresentam 

como fóruns de disputa e negociação de poderes (BACKZO, 1985). Tal concepção de 

imaginário, por sua vez, acaba por reforçar a própria noção de patrimônio que adotamos, 

fazendo com que seja compreendida como um “movimento” ou “dinâmica” que 

“desloc[a] tais objetos [ou, no caso, os três ambientes estudados por esta dissertação] do 
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viés monumental e atualizador de sentidos previamente definidos, apostando em práticas 

de memórias baseadas na rememoração coletiva, abertas ao inaudito” (FRANÇA; 

CUNHA; PRADO, 2017, p. 37). 

Chegando ao termo de nossa pesquisa, iremos discorrer sobre as duas conclusões 

a que chegamos no concernente aos sentidos de patrimônio atribuídos aos três ambientes 

por nós estudados, no entrecruzamento do tríplice imaginário selecionado. Contudo, 

preliminarmente, faz-se necessário mencionar o contexto de graves dificuldades 

enfrentadas para efetivação desta dissertação, as quais, por sua vez, reforçam ainda mais 

os agradecimentos aqui enunciados àqueles que muito nos ajudaram a superar tais 

entraves. 

Lembremos, assim, que esta pesquisa foi realizada de forma concomitante à 

pandemia de COVID-19: a matrícula no Programa de Pós-Graduação em História 

(PPGHIS-UFOP) se deu entre os dias 17 e 21 de fevereiro de 2020 e o primeiro caso da 

doença no Brasil foi registrado no dia 26 de fevereiro de 2020. As aulas, por sua vez, 

tiveram início no dia 9 de março e foram suspensas no dia 19 do mesmo mês, retornando 

apenas no dia 17 de agosto de 2021, por meio digital. Até o dia 27 de outubro de 2021, 

606.726 pessoas faleceram acometidas por este vírus – número que não contabiliza a 

subnotificação de óbitos.189 Diante deste quadro, em que se fizeram impreteríveis 

medidas de isolamento social, as visitas à cidade de Barra Longa para levantamento de 

fontes documentais, assim como para a realização de entrevistas com os moradores do 

município foram, logicamente, prejudicadas. Apesar disto, com o exímio apoio de 

algumas pessoas que residem ou já residiram na referida localidade, assim como de outros 

indivíduos que mantêm alguma espécie de diálogo com Barra Longa, foi possível 

aprofundar nossos estudos sobre os três ambientes elencados deste município e, assim, 

chegarmos finalmente às duas conclusões de nosso trabalho. 

Em primeiro lugar, consideramos que a dimensão patrimonial atribuída aos três 

ambientes de Barra Longa, ainda que esteja fundamentada, ao menos em grande parte, no 

entrecruzamento dos distintos imaginários histórico-culturais discutidos ao longo dos três 

capítulos desta dissertação, de forma até surpreendente para nós, não se limita a eles. Isto 

porque nos foi possível perceber, principalmente através das entrevistas promovidas com 

                                                           
189 Tal cenário de mortandade foi ainda mais agravado ainda pela negligência do presidente da República, 

ministros da Saúde e tantas outras autoridades, que ao invés de adotar medidas necessárias à redução dos 

danos provocados pela pandemia, criminalmente optaram pelo negacionismo, ataques à ciência e corrupção 

nas compras de vacinas. 
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moradores em janeiro de 2021, que as consequências da lama de rejeitos que invadiu 

Barra Longa (em suas dimensões materiais e simbólico-afetivas) instauraram em grande 

parte da população uma sensibilidade de desalento na sua relação com os caminhos, os 

rios, a sede urbana. 

Desalento tem sido uma categoria empregada para designar, na 

contemporaneidade, a experiência de padecimento psicossocial  

[…] em que o domínio do pesadelo toma o lugar da dimensão do sonho. 

[…] Assim, a subjetividade se confronta com a experiência do 

desalento, que lança o sujeito no abismo do solipsismo, da solidão e do 

vazio afetivo, sem qualquer oportunidade de interlocução, sendo-lhe 

subtraída a possibilidade de fazer apelo ao outro. De maneira diferente 

do desamparo, que permite ao sujeito o exercício de demandar ao outro 

e, desse modo, estabelecer trocas afetivas e produzir sentidos para a sua 

vida, o desalento é marcado pela aridez da alteridade, da presença do 

outro como suporte do psiquismo. (FORTES, 2013, p. 323; 325)190. 

 

Dessa maneira, a relação dos habitantes de Barra Longa com os ambientes que 

entrecruzam mais explicitamente elementos do meio natural e a atuação humana (como a 

relação com os rios, as matas, os plantios e os variados ofícios artesanais e 

manufatureiros) tem sido de desesperança, como se, a qualquer momento, uma nova 

tragédia pudesse vir a atingi-los. Nessa sensibilidade, também o Caminho de São José, o 

encontro dos rios Carmo e Gualaxo do Norte, a vegetação que circunda a cidade, as 

distintas espécies de animais, a sede urbana, e até mesmo as obras de grande magnitude, 

como a Usina Hidrelétrica Risoleta Neves, mostram-se alvo desse desinvestimento 

afetivo. 

Muitas vezes, esta ocorrência é ainda mais intensificada a partir da política de 

reparação instituída pela empresa responsável pela queda da Barragem. A título de 

exemplificação, pode-se relatar o fato de que antes do crime, o acesso ao rio Carmo, pela 

Praça Lino Mol, era livre. As pessoas circulavam em seus arredores, e este curso d’água 

integrava-se ao cotidiano social dos que residiam ou passavam por aquela espacialidade. 

Contudo, após as reformas ocorridas na área central da cidade, a RENOVA decidiu 

instalar grades na margem do rio situada ao longo das mencionadas Praça e Avenida 

Francisco Martins Carneiro, impedindo a chegada da população à beira deste curso 

d’água, conforme visualizado nas imagens apresentadas abaixo: 

                                                           
190 A autora baseia-se sobretudo no livro de BIRMAN, Joel. O sujeito na contemporaneidade. Rio de 

Janeiro: Civilização Brasileira, 2012.   



170 
 

 
 

Fig. 76 – Grade instalada nas margens do rio Carmo. Acervo pessoal. Barra Longa, fev. 2018. 

 

Neste caso, o contato mais próximo que os moradores podem estabelecer com o 

rio, nesta circunscrição específica, é se debruçando sobre a referida grade: 

 
 

Fig. 77 – Cidadãos debruçados sobre as grades observando o rio. Acervo pessoal. Barra Longa, fev. 2018. 
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Esta decisão gerou muitas reclamações entre os moradores da cidade e tornou 

ainda mais pungente o desinvestimento afetivo já tão aflorado em virtude dos 

acontecimentos precedentes. Há consciência entre os moradores de que o meio natural 

não é o agente causador da devastação sofrida em 2015; pelo contrário, ele igualmente 

foi alvo direto da ruptura da Barragem e seus efeitos catastróficos/criminosos. Os barra-

longuenses sabem disso. Reconhecem a responsabilidade humana, ou melhor, de 

determinados segmentos socioeconômicos envolvidos com a mineração depredatória. 

Contudo, ainda assim há desalento, certa consternação e, até mesmo, apreensão no que 

diz respeito aos ambientes do Caminho, dos rios, da sede urbana.  

Não obstante, como segunda conclusão desta pesquisa, consideramos que, se por 

um lado, a população de Barra Longa expressa de distintas maneiras seu desalento com 

os efeitos da destruição criminosa a quem foi submetido o município, no entanto grande 

parte de seus moradores busca reagir, reavivando esperanças principalmente através de 

articulações comunitárias. Não por acaso, um dos lemas que acompanham os atingidos e 

apoiadores é “Estamos juntos, estamos vivos e somos muitos” (VARGAS, 2019). Este 

forte apelo evidencia uma “resistência ramificada [...] na forma dos discursos, denúncias, 

práticas de mobilização e organização, resgates de memória e aprendizados frente aos 

enfrentamentos experimentados, narrativas e registros [...]” (VARGAS, 2019, p. 329).  

Estudos dedicados a esses distintos movimentos de resistência em Barra Longa 

destacam que tais ações não significam superação, o que implicaria em uma injustiça 

político-social. Afinal, “o rompimento da Barragem de Fundão é uma página aberta ainda 

hoje e, por isso, não queremos falar de superação, para não correr o risco de produzir 

futuros sem presente; acionamos aqui a dimensão do enfrentamento diante do caos, e 

enfrentar é sempre uma conjugação do presente” (SOUSA; TAYTSOHN; CARDOSO; 

2020, p. 119-120). Este enfrentamento perpassa, efetivamente, pela experiência do luto 

coletivo: 

A dor do rompimento promoveu devastações não antes imaginadas e 

foi socorrida pelo luto coletivo. Todos foram parcialmente responsáveis 

por reconfortar e viabilizar a continuidade possível das vidas que 

ficaram. Porque a dor é um motor de duros processos de imobilidade, 

da vivência do luto, mas também pode ser de muita mobilidade 

impulsionada pela indignação, pelo senso de justiça, mágoa, raiva, 

tristezas etc. (SOUSA; TAYTSOHN; CARDOSO; 2020, p. 122). 

 

Assim, o luto coletivo pode, sem desaparecer, tornar-se também luta coletiva: 

“Barra Longa nos ensina que não há alternativas de superação da devastação que não 
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passe pela necessidade da organização, empatia, solidariedade: da luta” (SOUSA; 

TAYTSOHN; CARDOSO; 2020, p. 124). Acrescentaríamos, da esperança. 

De forma concomitante, mostrou-se particularmente interessante para nós que o 

reavivamento dessa dimensão de esperança, expressa em mobilizações coletivas, aciona 

justamente o tríplice imaginário analisado nesta dissertação. Aspectos da religiosidade, 

da preocupação ecológica, até mesmo do interesse em uma retomada do desenvolvimento 

econômico local, ainda que em moldes mais autossustentáveis, perpassam o discurso 

daqueles que buscam um recomeçar sem esquecimento do passado.  

Assim, é importante referenciar algumas ações que estão sendo recentemente 

executadas e que têm contribuído para um processo de ressignificação dos três ambientes 

interpretados por esta dissertação, inclusive no âmbito patrimonial, em contraposição à 

anterior sensibilidade do desalento. Importa acrescentar que no segundo semestre de 

2021, com o avanço da vacinação contra a COVID-19 e a decorrente queda na taxa de 

contaminação, internação e óbitos no município barra-longuense, grupos institucionais e 

independentes têm organizado uma série de atividades no território local, sendo que 

muitas delas já têm ocorrido em modalidade presencial. 

No que diz respeito ao Caminho de São José, investigado no capítulo 1, convém 

destacar que no dia 31 de outubro de 2021 aconteceu em Barra Longa a 1ª Corrida e 

Caminhada de São José, promovida pelo Departamento de Cultura, Turismo, Esporte e 

Lazer do município. Apesar das limitações impostas pela pandemia da COVID-19, o 

evento foi considerado um sucesso de participação, com grande engajamento da 

população local.  

 
 

Fig. 78 – Banner da 1ª Corrida e Caminhada de São José. Barra Longa, 31 out. 2021191.  

                                                           
191 Imagem disponível em: 

https://www.instagram.com/p/CV0uN_Svmez/?utm_source=ig_web_copy_link. Acesso em: 9 nov. 2021. 
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Fig. 79 – Participantes do evento. Barra Longa, 31 out. 2021192. 

 

 
 

Fig. 80 – Vencedores com suas medalhas. Barra Longa, 31 out. 2021193. 

 

Em relação à temática dos rios, abordada no capítulo 2, pode-se mencionar as 

ações desenvolvidas pelo projeto de pesquisa financiado pela FAPEMIG denominado 

“Cartografias Histórico-Sensoriais de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e 

Gesteira”.194 Em síntese, trata-se de uma proposta que possui como objetivo central 

                                                           
192 Imagem disponível em: 

https://www.instagram.com/p/CV0uN_Svmez/?utm_source=ig_web_copy_link. Acesso em: 9 nov. 2021. 
193 Imagem disponível em: 

https://www.instagram.com/p/CV0uN_Svmez/?utm_source=ig_web_copy_link. Acesso em: 9 nov. 2021. 
194 Este projeto é coordenado pelos professores Virgínia Buarque (PPGHIS-UFOP) e Cesar Maia Buscacio 

(DEMUS-UFOP), contando com a participação de vários graduandos e pós-graduandos da UFOP e da UFF 

(entre os quais o autor desta dissertação), além de pesquisadores da UFRJ e do Colégio de Aplicação da 

UFRJ. O projeto adotou o nome de divulgação de “Gualaxo Vivo: histórias através de sons”. Foi inclusive, 

a participação neste projeto e, em decorrência, o contato com os desafios vividos pela população de Barra 

Longa em termos ambientais, um dos principais fatores de motivação para produção desta dissertação de 

Mestrado. 
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“[...] contribuir com o reconhecimento do patrimônio material e intangível dessa região  

[banhada pelo rio Gualaxo do Norte], especialmente no campo das sonoridades [...]” 

(GUALAXO VIVO, 2021). Com efeito, o referido projeto tem produzido diferentes 

atividades, tais como “cartografias histórico-sensoriais, performances histórico-

musicais e propostas de práticas pedagógicas, subsidiadas por material e roteiro 

didáticos” (GUALAXO VIVO, 2021). Tais produções estão sendo veiculadas em uma 

plataforma digital gratuita195, o que possibilita a democratização do acesso e ampliação 

do conhecimento acerca do rio Gualaxo do Norte, seus afluentes, assim como do 

ambiente que nele tem importante referência social e natural.196 

 

 
 

Fig. 81 - Página inicial da plataforma do projeto. 
 

Por fim, no tocante à área urbana da cidade de Barra Longa, objeto de estudo 

do capítulo 3 da presente dissertação, vale destacar a realização de uma série de ações 

envolvendo a comunidade local, o espaço urbano, e a exibição e comercialização de 

diversos produtos e gêneros alimentícios oriundos da natureza. A título de 

                                                           
195 Disponível em: https://gualaxovivo.com.br/.  
196 Há ainda outros projetos sendo desenvolvidos, inclusive focalizados no rio Carmo,  outro curso 

d’água que também foi analisado neste estudo. Tais projetos foram apresentados no segundo capítulo 

e, em virtude disso, não serão retomados nesta Conclusão. 



175 
 

exemplificação, pode-se mencionar o 1° Festival de Quitandas e Quitutes de Barra 

Longa, ocorrido no dia 28 de outubro de 2021, na Praça Manoel Lino Mol. Segundo a 

página “Visite Barra Longa”,  

O objetivo do evento foi promover e valorizar a culinária de Barra 

Longa, resgatar e valorizar a cultura local, fomentar o turismo e 

economia local, integrar pessoas, famílias e sociedade numa 

atividade lúdica, cultural, de lazer e econômica (VISITE BARRA 

LONGA, 2021).   
 

 
 

Fig. 82 – Moradores diante das barraquinhas montadas na praça. Barra Longa, 31 out. 2021197. 
 

 

 
 

Fig. 83 – Moradora com cesta de produtos naturais. Barra Longa, 31 out. 2021198. 

                                                           
197 Imagem disponível em: 

https://www.instagram.com/p/CV0Oru5AApl/?utm_source=ig_web_copy_link. Acesso em: 9 nov. 2021. 
198 Imagem disponível em: 

https://www.instagram.com/p/CV0Oru5AApl/?utm_source=ig_web_copy_link. Acesso em: 9 nov. 2021. 
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Portanto, ao passo que há um desinvestimento afetivo em relação a elementos que 

compõem o tríplice ambiente de Barra Longa estudado nesta pesquisa, a transposição do 

desalento à esperança perpassa, fundamentalmente, por uma nova correlação – não 

hierárquica, mas inter-relacional – entre esses ambientes, os sentidos patrimoniais que lhe 

foram atribuídos e os sujeitos que com eles mantêm interfaces.  

Finalizando nossas considerações finais, nós postulamos ser possível, então, 

sintetizar o sentido patrimonial dos três ambientes de Barra Longa – o Caminho São José, 

os rios Gualaxo do Norte e do Carmo, e a sede urbana –, no tempo presente, como uma 

formulação ambígua, mas bastante potente:  

Barra Longa não é apenas o retrato de um crime contra a vida, mas a 

evidência de como a organização coletiva de uma comunidade pode 

salvar da desesperança mais violenta e produzir uma sociabilidade 

outra. Os barra-longuenses carregam em sua história uma condição 

particular, a construção de um enfrentamento coletivo daquilo que os 

adoeceu socialmente, um crime socioambiental sem precedentes na 

história (SOUSA; TAYTSOHN; CARDOSO; 2020, p. 120). 
 

Deste modo, almejamos que a presente dissertação possa contribuir, ainda que 

modestamente, para um reavivamento da esperança e da implicação dos barra-longuenses 

com os ambientes de seu município, propiciando uma transposição do luto em novas e 

revigorantes experiências e sentidos atribuídos ao patrimônio e, dessa maneira, à sua 

existência.  
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