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Apresentação
A importância em inventariar as tradições de 

algum lugar ou região está na preocupação em registrar 
a memória imaterial e material presentes na paisagem 
cultural. Misto de paisagem natural e artefatos artificiais 
tais como casas e outras construções, a paisagem cultural 
carrega em seu bojo a memória do passado, mesmo que 
volátil, distante, evanescida no presente. É neste presente 
em que vivemos, de transformações intensas e dinâmicas 
na liquidez das relações tão discutidas na compreensão 
do conceito de pós-modernidade, que inventariar tradições 
assume importância vital no sentido de registro do 
passado e do presente. Na velocidade com que os recursos 
tecnológicos de informação são criados, há um torvelinho 
de saci-pererê. Resgatá-lo por inteiro, de gorro vermelho, 
cachimbo e com uma perna só, é tarefa que merece atenção 
e investimento de quem se preocupa com a preservação 
da memória popular. O cotidiano do mundo informatizado 
já não comporta, em muitas regiões do Brasil, algumas 
tradições cultuadas no passado. As brincadeiras coletivas 
do pega-pega, o esconde-esconde, a ciranda de rodas em 
noite de lua cheia, o boi-mamão, a bola de gude, o pião, 
o finquinho na terra mole depois das chuvas, o futebol no 
campinho baldio e os canoeiros, tornam-se, cada vez mais, 
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indeléveis. Entretanto, ainda moram em algum lugar da 
memória. Apreendê-los, resgatá-los no trabalho de um 
inventário, é de suma importância. Sabemos que o espaço 
físico não é fixo. Seu caráter camaleônico está diretamente 
relacionado ao tecido social que introduz, de acordo com as 
gerações que renovam-se, novos padrões sócio-culturais, 
circulando valores, crenças, tradições, atitudes e formas 
de se relacionar com o ambiente. 

Nestas relações, a solidariedade verificada nos 
territórios compartilhados é portadora de experiências 
humanas significativas no tempo. O universo físico é 
transformado em universo socializado através de práticas 
e de maneiras de lidar com a vida. Neste sentido, o laço 
emocional, atrelado ao espaço físico e social, é matéria-
prima para a construção de uma colcha de significados 
costurados na dança ininterrupta das gerações. 

Quando nos propomos a buscar na memória 
comportamentos e códigos culturais do passado, o 
sentimento de pertencimento está presente no mundo 
significativo dos sujeitos, desde o deleite no contato com 
os salões recônditos da nossa identidade, à familiaridade 
com que a cultura, no presente, é exercida em toda sua 
plenitude. Por isso chegamos, uma vez mais, ao lugar 
comum de dizer que, inventariar cultura é o mesmo que 
inventariar histórias de vidas, lembranças de tradições 
pretéritas. Isso porque estas lembranças guardaram-
se sob a forma de relíquias nos mais velhos. Portanto, é 

de grande necessidade registrá-las enquanto patrimônio 
cultural. Muitas destas tradições carregam consigo 
referências de religiosidade em relações variadas de culto ao 
sagrado. Nestas relações, os diversos saberes articulam-se, 
complementam-se de forma diferenciada em caminhos que 
conduzem os devotos à mesma fonte divina.

 Mesmo na complexidade verificada nos espaços 
urbanos, algumas tradições resistem. No ambiente da 
cidade vive-se um tempo diferente daquele, usufruído pelos 
habitantes da zona rural. Todavia, apesar das transformações 
econômicas e sócio-culturais, circulam e rodopiam 
ventos que sussurram coisas de outrora trazidas de suas 
viagens por telhados e árvores de outros tempos. Saberes 
populares de vários lugares aproximam-se, formando um 
amálgama de tessituras polifônicas orquestradas por aquilo 
que Bakhtin chamava de relações dialógicas. No entanto, 
vamos para além dos enunciados de linguagem verbal 
nesta consideração. Falamos aqui, de um jogo solidário 
presente na transmissão de alguns comportamentos que 
possuem o mesmo movimento verificado na disseminação 
de lendas, crendices, contos, narrativas, provérbios e 
canções. Algumas das tradições citadas neste inventário 
parecem ter-se esvoaçado com destino a outros campos. 
No entanto, mesmo assim, merecem citação neste trabalho 
para efeito de registro. A paisagem, seja ela natural ou 
artefato humano, é a nossa morada física que nos mantém 
em constante comunhão com a nossa memória. As relações 
são afetivas com este patrimônio. Impossível, neste trato, 
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deixar de mencionar a reverência das pessoas ao rio Doce. 
O mesmo Doce que resiste a tantas amarguras. Mesmo 
nos dias atuais, do rio escapam estórias que alimentam a 
imaginação de muitos que residem na zona rural. É neste 
espaço, onde ainda se cultua algumas tradições seculares 
tais como folias de Santos Reis, marujadas, caboclinhos e 
outras tradições folclóricas, que os códigos religiosos vão 
sendo preservados com o fervor dos devotos. Já outras 
manifestações da cultura popular, na forma de insígnias, 
símbolos e expressões diversas em outros tipos de linguagens, 
formam uma rede nem sempre sintática e contínua. No 
entanto, sua permanência persiste, mesmo que espalhada. 
Localizar os tesouros e guardá-los no embornal é o objetivo 
que norteia este trabalho. Para localizá-los, o exercício do 
olhar percorre os nossos hábitos mais singulares. O trivial 
muitas vezes passa por desapercebido e, dependendo do 
interlocutor, não conta de onde que veio nem para onde 
vai. Assim, inventariar sem inventar é tarefa honrosa de 
quem coleciona preciosidades e registra a nossa passagem 
transitória por estas plagas das Gerais.

José Bispo Ferreira Filho, 

Governador Valadares, 30 de setembro de 2017
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Introdução

Edileila Portes1 e Patrícia Falco Genovez2

O século XX é o que mais invocou o futuro, o que mais 
construiu e massacrou em seu nome, o que levou mais 
longe a produção de uma história escrita do ponto de 
vista do futuro, conforme aos postulados do regime 
moderno de historicidade. Mas, ele é também o sécu-
lo que, sobretudo no seu último terço, deu extensão 
maior à categoria do presente: um presente massi-
vo, invasor, onipresente, que não tem outro horizonte 
além dele mesmo, fabricando cotidianamente o pas-
sado e o futuro do qual ele tem necessidade. Um pre-
sente já passado antes de ter completamente chega-
do. Mas, desde o fim dos anos 1960, este presente se 
descobriu inquieto, em busca de raízes, obcecado com 
a memória. À confiança no progresso se substituiu a 
preocupação de guardar e preservar: preservar o quê 
e quem? Este mundo, o nosso, as gerações futuras, 
nós mesmos. (HARTOG, 2006, p. 270-271)

As questões angustiantes postuladas pelo historiador 

1  Artista Plástica, Mestrado em Gestão Integrada do Território/Univale. 
Membro da Comissão Mineira de Folclore. 

2  Pesquisadora do Núcleo de Estudos Histórico e Terrioriais/Univale. 
Docente do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu Gestão Integra-
da do Território. Doutorado em História (UFF) e Pós-doutorado em Teo-
ria e Metodologia da História (UFMG). 
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François Hartog (2006) nos fazem refletir sobre as relações 
que estabelecemos com o passado e com o futuro, a partir 
do nosso horizonte presente. Entretanto, se esse presente 
se coloca inquieto, como Hartog (2006) enfatiza e se há uma 
necessidade premente de resguardar, a grande pergunta 
que a sociedade contemporânea deve se fazer inicialmente é: 
afinal, o que somos? Como temos vinculado nossa memória 
ao nosso território no sentido de definirmos de fato uma 
identidade? Nesse sentido, o tema do patrimônio se coloca de 
forma imperativa. História, Memória, Território e Identidade 
produzem uma fusão que se expressa frequentemente nos 
referenciais culturais de cada grupo social.  São eles que 
exercem o importante papel de vinculação e pertencimento. 
Aliás, um pertencimento que ficou bastante abalado em 
Governador Valadares após o rompimento da barragem de 
Fundão, da mineradora Samarco, em fins de 2016.

O Patrimônio Material e, mais recentemente, 
o Imaterial começa a ser percebido como fomentador 
da identidade cultural dos espaços onde acontecem 
manifestações culturais dos mais variados matizes. 
Percepção essa que contribui para que a salvaguarda das 
expressões da chamada cultura popular ou tradicional se 
torne alvo das preocupações de várias organizações nacionais 
e internacionais. Tais preocupações desembocaram na 
recomendação de que, na atualidade, de forma análoga 
aos bens materiais, o reconhecimento das manifestações 
imateriais perpassem a identificação, a salvaguarda, a 
conservação e a proteção jurídica e, para tanto, devem ser 

inventariadas, registradas, documentadas, passíveis de 
apoio financeiro, difusoras do conhecimento e à propriedade 
intelectual, protegidas. 

Tais conquistas são um avanço num movimento que 
tem sua gênese no romantismo ainda no século XVIII. Há que 
se ressaltar as contribuições das Cartas de Atenas (1931 e 
1933), da Carta de Veneza (1964) e da Carta de Machu Picchu 
(1977) que lançaram diretrizes vinculando a urbanização 
às questões patrimoniais e de restauro; mesmo que as 
duas primeiras cartas tenham enfocado mais o patrimônio 
material (CIAM, 1931; CIAM, 1933; CIAM, 1977). De forma 
mais expressiva, essa articulação entre a cultura e a cidade 
se manifesta ao ser firmada a Convenção da Unesco sobre 
a “Salvaguarda do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural”, 
em 1972 (UNESCO, 1972). Na realidade, uma perspectiva 
mais ampla de patrimônio surge como uma reação dos 
países de terceiro mundo ao documento da UNESCO que 
trazia como Patrimônio Mundial somente bens móveis 
e imóveis, conjuntos arquitetônicos e sítios urbanos e 
naturais, sem englobar as manifestações de cunho popular 
e tradicional, consideradas por estes países periféricos como 
fonte de identidade e já reconhecidas em vários lugares do 
Oriente como expressões dignas de proteção desde a década 
de 1950. Dessa maneira, é esse movimento que provoca 
o reconhecimento de tais expressões como Patrimônio 
Cultural e a elaboração de um documento pela UNESCO, 
em Paris, 1989, que até hoje norteia as ações nesse sentido: 
a ”Recomendação sobre a Salvaguarda da Cultura Popular 
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e Tradicional” (UNESCO, 1989).

Num país pluricultural como o Brasil, portanto, 
com manifestações culturais riquíssimas, foi natural que 
se tornasse campo fértil para este trabalho e aqui, damos 
destaque ao trabalho pioneiro da Comissão Nacional de 
Folclore em prol dessa salvaguarda. Já em 1947, a Comissão 
promovia a pesquisa, o registro, a valorização e a difusão do 
conhecimento advindo da cultura Popular Tradicional, num 
árduo movimento de continuidade dos projetos propostos 
pelos modernistas liderados por Mário de Andrade, nas 
décadas de 1920 e 1930 (CBF, 1995).  Tais iniciativas 
acabam por desembocar em novas conquistas: a criação 
do SPHAN – Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional, nos anos 30, do Centro Nacional de Referência 
Cultural e da Fundação Nacional Pró-Memória e ao longo 
do século XX, das Comissões Estaduais de Folclore, que 
buscam, juntamente com o Centro Nacional de Folclore 
e Cultura Popular, órgão ligado à Funarte e ao Instituto 
Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico, fomentar ações 
de continuidade a estas iniciativas. 

Atento a essas discussões, propostas e experiências 
que vêm acontecendo no âmbito internacional e nacional, 
e entendendo que o reconhecimento das manifestações 
culturais locais, como forma de firmar a identidade de um 
povo, assume também um caráter educativo, o Programa 
de Pós-Graduação Stricto Sensu Gestão Integrada do 
Território (por meio da disciplina Território e Memória) e 

o Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Vale 
do Rio Doce – UNIVALE – na busca pelo cumprimento das 
diretrizes do Plano Diretor Institucional – PDI, das diretrizes 
Curriculares Curriculares Nacionais – DCN 06/2010 – 
e do Projeto Pedagógico do Curso – PPC – traz a público 
o Inventário de Referências Culturais de Governador 
Valadares (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2010).

Por outro lado, podemos dizer que esse inventário 
é parte integrante de um projeto mais amplo que procura 
inventariar as referências culturais da Microrregião de 
Governador Valadares, formada por vinte e cinco cidades. 
Todas elas impactadas com lama que passou a sedimentar o 
rio Doce após o rompimento da barragem de Fundão. Tendo 
em vista a riqueza de informações obtidas no Inventário de 
Referências locais, optamos por produzir um inventário a 
parte que não pretende ser definitivo. Muito pelo contrário, 
o inventário que ora apresentamos deve ser recebido como 
um primeiro passo para o aprofundamento das pesquisas 
culturais locais, visto que ainda há muitas referências a 
serem inventariadas. 

Esse projeto, que conta com o apoio da Universidade 
Vale do Rio Doce/Univale, tem como norte inicial os 
encontros do Grupo de Estudos do curso de Arquitetura 
e Urbanismo – GEAU, que desde o primeiro semestre de 
2015 vem realizando estudos com base na proposta do 
Projeto Pedagógico do curso, com o intuito de contribuir 
e desenvolver atividades que vinculem entre si o ensino, 
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a extensão e a pesquisa. Tais estudos levaram o GEAU a 
integrar algumas experiências desenvolvidas nas disciplinas 
Estudos Sociais e Econômicos e Patrimônio Cultural e 
Técnicas Retrospectivas ministradas no curso. Do ponto 
de vista acadêmico, portanto, esse inventário pode ser 
compreendido como o resultado de uma experiência docente 
promovida pelas professoras Patrícia Falco Genovez e Edileila 
Maria Leite Portes. As referidas professoras, ao buscarem 
articular ensino e pesquisa, propuseram aos alunos o 
desafio de sair dos muros acadêmicos para desvelarem 
referências culturais presentes na cidade de Governador 
Valadares e entorno. O desafio, mais do que estimular os 
alunos de Arquitetura e Urbanismo à pesquisa, despertou 
os futuros profissionais para as questões patrimoniais e 
gerou um banco de informações, contendo testemunhos, 
fotos e vivências culturais que foram complementadas pelos 
bolsistas de iniciação científica Paula Karolina Andrade de 
Souza, Waléria Rocha Miranda, Myrelle Cristino Marzochi, 
Isabella Lopes, Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza 
da Silva, Raphaela Mendes, Carolina Luisa Paixão e Caíque 
Augusto Rocha Viana com pesquisas adicionais pautadas 
nas diretrizes dos inventários nacionais, sob orientação 
da professora Patrícia Falco Genovez. Ressaltamos que 
esta pesquisa foi devidamente protocolada no Comitê 
de Ética em Pesquisa/Univale, com o número CAAE: 
61888716.2.0000.5157.

Esse movimento encontra-se em consonância com 
a Carta Nacional do Folclore, de 1951,  elaborada pela 

Comissão Nacional de Folclore, que no item sobre Educação 
e Ensino preconiza o envolvimento dos educadores “de 
diferentes matérias em torno do folclore, considerando-o 
um amplo campo de ação para os estudos e a prática da 
multidisciplinaridade“ e incentiva a “buscar assessoramento 
para a ação pedagógica relacionada ao folclore junto a 
instituições de estudo e pesquisa e/ou especialistas” (CBF, 
1951). 

Nessa perspectiva, nortearam este trabalho, ainda, 
os novos estudos no campo da Arquitetura e Urbanismo, 
que apontam para a necessidade de se compreender a 
história da arquitetura não somente como história de estilos, 
mas, como busca por uma história da cidade pelo olhar 
de seus moradores, carregada de outros sentidos e outros 
significados. Dessa maneira, as manifestações culturais e 
sociais que ficavam à margem da história, tornam-se palco 
de reflexões para se pensar a cidade. 

Foi seguindo essas premissas que os estudantes 
estiveram em campo para conhecer o cotidiano das cidades 
onde moram. Nas praças, nas igrejas, no mercado, no 
shopping, nas casas buscaram lugares, pessoas, objetos, 
festas, celebrações, saberes. Encontraram memórias, 
histórias enfim, micro histórias. Trouxeram outros olhares, 
perceberam outros lugares até então não percebidos, mas 
presentes. 

De posse desse resultado, reconhecidamente 
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tomado como parcial, o GEAU abriu vários caminhos para 
que os trabalhos desenvolvidos pelos alunos pudessem ser 
inseridos na proposta. Assim, tomamos como referência o 
mapeamento das referências culturais proposto pelo IPHAN 
e pelo IEPHA que visa, a partir desse inventário, “promover 
e proteger o patrimônio cultural e garantir o exercício dos 
direitos culturais e acesso às fontes da cultura mineira, quais 
sejam: I – as formas de expressão; II – os modos de criar, fazer 
e viver; III – as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 
IV – as obras, objetos, documentos, edificações e demais 
espaços destinados às manifestações artístico-culturais; V – 
os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, 
artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico” 
(BRASIL, 1988, Artigo 216). 

Debruçamo-nos sobre o material coletado pelos 
estudantes e professores e percebemos um rico material a ser 
explorado, estudado, compreendido, utilizado e divulgado. 
Dessa forma, o patrimônio material e o patrimônio intangível 
serão tomados enquanto símbolos e signos portadores 
de identidades. Não estão desvinculados, portanto. Ao 
contrário, expressam uma estreita relação geradora de um 
processo criativo ímpar. É preciso urgentemente reconhecê-
los e salvaguardá-los.

Cientes da complexidade por trás desses “patrimônios” 
identificados pelos alunos, bolsistas e professores do GEAU, 
trazemos o resultado inicial nesta primeira edição e, como 
forma de organizá-los para maior compreensão daqueles 

que se interessam pelo assunto, foram classificados em 
categorias. São as mesmas que o IPHAN adota em seus 
trabalhos de identificação e reconhecimento do Patrimônio 
Cultural Brasileiro: 

celebrações, 

formas de expressão,  

lugares, 

objetos e 

saberes. 

Foram  mantidos  os símbolos e as cores identificatórias 
originais propostas pelo IPHAN. Em cada uma, percebemos, 
está presente mais do que textos e imagens. Está presente 
o cotidiano dos indivíduos que as vivenciam e olhares de 
quem as registrou. Em várias dessas referências ainda não 
foram possíveis um aprofundamento e a coleta de dados 
informativos. Entretanto, optamos por inventariá-las por 
considerá-las indicativas de referências culturais locais. 
Elas indicam a necessidade de uma participação ativa da 
comunidade no aprimoramento dessa pesquisa.

Esperamos que estes olhares tragam reflexões 
ricas e estimulantes, acreditando que este Projeto, ainda 
em gestação e com a pretensão de ser dinâmico, possa 
incentivar os estudantes e professores em todos os níveis da 
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educação a continuarem os estudos para o reconhecimento, 
a valorização, a identificação e a difusão do patrimônio 
cultural - material e imaterial. Nesse sentido, buscamos 
contribuir para o alargamento da percepção de que a 
formação da cidade e de seu entorno está entrelaçada à 
história daqueles que nela habitam. É exatamente em 
virtude dessa dinamicidade que propomos tais discussões e 
novos olhares que não se encerram e nem se esgotam aqui. A 
participação de outros estudantes, professores, disciplinas, 
setores e organizações é que tornarão este Projeto, vivo. 
Para além do ambiente acadêmico, convidamos todos os 
valadarenses a indicarem suas referências culturais. Essa 
indicação poderá ser feita pelo site https://projetosbic.
wixsite.com/referenciasculturais e pelo endereço 
eletrônico inventarioreferenciasculturais@hotmail.com.
Essas contribuições serão vitais para o aprimoramento 
deste inventário.
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Governador Valadares: 
seus textos e contextos

Patrícia Falco Genovez

Tempos da História

Na história há diversos tempos
e relatos acerca dos fatos
e dos espaços ocupados,

tomados, grilados,
apropriados pelos povos.

Uns, os tempos dominantes,
são muito lembrados,

contam contos
que dão honras e pontos

aos conquistadores.
Outros são tempos

de povos resilientes e dominados.
Geralmente estes são esquecidos, enterrados,

Mas, ainda assim,
os feitos e falas dos povos abafados

teimam em permanecer sob formas vivas:
afloram mediante os cotidianos resgates

de contações, relatos, narrativas pequenas
que, mesmo em forma de cacos,

insistem em não sumir das coletivas cenas.
Estes tempos, portanto,

comportam eventos de povos esquecidos
não lembrados ou mal contados.

Se os primeiros tempos,
os das gentes celebradas, vangloriadas

nos anais das memórias oficiais
são reiteradamente contemplados
nas vertentes de histórias oficiais,
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os segundos, dos povos da história banidos

apenas são recobrados
(re)lembrados, (re)tomados, registrados

mediante relatos resistentes
colhidos de fragmentos banais,

furos de rádio, tv, jornais
e sobretudo de fatos

oriundos de cotidianos relatos orais
já que os anais dos grupos hegemonizantes

insistem em dar como história
apenas as memórias dominantes

das classes sociais louvadas, celebradas
porque politicamente triunfantes.

(FLÁVIO, 2013, p. 124-125)

 

O poema de Luiz Carlos Flávio (2013) mais do que 
uma denúncia sobre relatos silenciados nos leva a refletir 
sobre a complexidade que envolve a produção da narrativa 
de um dado território que perpassa, ao mesmo tempo, 
nossas invariantes antropológicas temporo-espaciais. Ou, 
se quisermos, essa produção que integra tempo e espaço se 
expressa a partir de uma curiosa amálgama que os meios 
acadêmicos insistem em separar em duas disciplinas: 
História e Geografia. Essa produção territorial da qual emerge 
a cidade não pode e nem deve ser pensada enquanto uma 
“concha vazia” (LEPETIT, 2001). Essa concha se encontra 
povoada por memórias, discursos e representações sociais 
que cotidianamente demarcam os múltiplos territórios 
citadinos e elaboram tanto o passado quanto o futuro, 
almejando encobrir os conflitos e contradições do presente. 

Neste campo de batalha a memória hegemônica produz 
amnesias que acabam por enterrar as representações 
sociais daqueles que ficam excluídos da historiografia. 

Relatos e memórias banidos da historiografia

Se pensarmos na historiografia específica de 
Governador Valadares logo percebemos alguns silêncios 
marcantes: o silêncio da natureza e dos primeiros habitantes 
autóctones (Botocudos). Contar essa história não é nada 
fácil. Qualquer relato sobre essas temáticas emerge de 
memórias dominantes que subdimensionaram a floresta, o 
rio e os remanescentes Botocudos que, aliás, trata-se de uma 
denominação oriunda do olhar colonizador. Os Botocudos 
são os remanescentes na região: Krenak, Nakrehé,  Pojitxá, 
Gutkrak (KRENAK, 2009, p. 196). Aguçando os sentidos 
podemos ouvir um silêncio ensurdecedor, mas, como 
recolheremos os cacos dessas memórias? Como traremos 
à superfície as falas dos povos abafados e banidos dessa 
historiografia? 

Há que se pensar quando esses atores passam 
a tangenciar a história dessa região. Há, nesse sentido, 
a necessidade de coloca-los numa escala para além 
da local e regional, vinculando-os à história nacional-
estatal, pautada numa narrativa única e configurada a 
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partir de determinadas fontes. Numa perspectiva crítica, 
somos levados a considerar que a escrita dessa História 
se fundamenta em fontes constituídas de documentos 
de natureza variada, iconografias, testemunhos e relatos 
orais que nada mais são que representações. Em outras 
palavras, essas fontes são representações que chegaram 
ao presente (documentos, testemunhos, memórias etc.) e, 
mais ainda, que foram construídas a partir de determinadas 
escalas (pequena, média ou grande), correspondendo à 
intencionalidade (finalidade), à posição espaço-temporal e à 
área abrangida pelas operações do ator (ESPINDOLA, 2015, 
p. 11).

O que essas memórias oficiais nos dizem? Elas falam 
de uma natureza exuberante que chama a atenção dos 
viajantes, especialmente, no século XIX. Mas, essa História 
não começa neste ponto temporal. “O rio Doce corre sobre 
um leito de pedra tão antigo como o planeta Terra, formando 
um vale profundo em terreno Arqueano” (ESPINDOLA, 2015, 
p. 13). Há registros arqueológicos de artefatos da cultura 
material tupi-guarani, encontrados no médio rio Doce, com 
datação acima de 750 anos. A dificuldade de registros de 
ocupação na região do médio rio Doce tem indicado uma 
certa dificuldade de habitar as margens desse rio. Os indícios 
trazem informações sobre a possibilidade do abandono dos 
assentamentos tanto por parte dos tupi-guarani quanto a 
dificuldade de um povoamento, mesmo que incipiente por 
parte dos portugueses. Ou seja, tanto “os estabelecimentos 
criados pelo governador de Minas Gerais, no século XVIII, 

com objetivo de prevenir incursões indígenas à zona 
aurífera” quanto “os nativos do tronco macro-gê, que 
habitavam a bacia do rio Doce, não utilizavam o rio como 
caminho, mas vias terrestres” (ESPINDOLA, 2015, p. 14). 
Os estudos indicam que as tribos se retiravam no início 
do período chuvoso; o que provavelmente também levou 
os luso-brasileiros a utilizarem os terrenos mais altos. 
Oficialmente, os primeiros assentamentos junto ao rio 
foram aqueles erguidos para abrigar as divisões militares 
a partir das ordens régias de 1808, determinando a 
ocupação do vale do rio Doce e promoção da navegação. Os 
quarteis das divisões militares e os poucos habitantes que 
se escabecearam junto deles, não passaram de lugarejos 
pobres, clareiras em trechos isolados da floresta, junto às 
corredeiras ou confluência de afluentes importantes. Isso, 
pelo menos, até o final do século XIX (ESPINDOLA, 2015, 
p. 14). 

Mas, apesar de todo o esforço da Coroa, o povoamento 
da região não se dá a partir do rio, mas, a partir da Estrada 
de Ferro Vitória-Minas (1903). “A estrada atingiu Figueira 
(atual Governador Valadares), em 1910, numa altitude de 
165m, distante 330km de Vitória” (ESPINDOLA, 2015, p. 
14). Por meio dela deu-se a ocupação do sertão do rio Doce. 

Que outras vozes podem complementar essa 
história? Há um relato sobre esse processo. Douglas Krenak 
publicou um texto sobre a exploração e a colonização 
europeia nessa região na perspectiva de seu povo (REIS, 
2013, p. 11). Traremos o texto na íntegra por se tratar de 
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uma fonte que ganhou representação apenas em 2008, 200 
anos após a Carta Régia de D. João declarar uma Guerra 
Justa aos Botocudos. 

Neste ano, precisamente no mês de maio, completará 
200 anos a declaração de um rei chamado D. João 
VI, que declarou Guerra Justa ao meu povo Krenak. 
Na verdade, para nós, Borun, são duzentos anos de 
resistência e de luta pela vida.

Tudo começou quando, em nossas terras, atracaram 
os kraí-krenton (não-indio) com seus navios. Segundo 
nossos antepassados, o motivo da vinda dos kraí-
krenton fora a busca por riquezas, novas terras, 
escravos e exploração, muita exploração, as mais cruéis 
e imperdoáveis explorações que já presenciamos e de 
que hoje sabemos. No entanto, ao chegarem em nosso 
continente, eles jamais podiam imaginar que dentro 
das belas e densas matas podiam existir os povos da 
floresta. Povos que tinham a natureza como lar, como 
santuário, com todas as coisas boas que a natureza 
possa significar. Enfim, eles nunca imaginaram o 
quanto era importante para nós a relação com a 
natureza, com o sagrado, com o preservar; não sabiam 
como é primordial manter intactas as coisas que o 
grande espírito criou para nós.

Sendo assim, ao exterminarem todos os parentes da 
costa do nosso continente, os kraí-krenton decidiram 
adentrar as matas à procura de riquezas, pedras 
preciosas e todas as coisas que vissem pela frente. Na 
época em que aquelas pessoas estranhas subiram os 
nossos rios, nossas belas águas doces cortavam o que 
hoje chamamos de Estados de Minas Gerais, Espírito 
Santo e Bahia. Era em toda essa região que viviam 
e comandavam todo o meu povo os Borun (essência 

do ser). Mas não era bem assim que os estranhos 
nos chamavam. Desde aquela época a discriminação 
acontece. Por meu povo usar adornos nas orelhas e 
nos lábios, eles passaram a nos chamar de botocudos, 
termo pejorativo que advém de botoque, que significa 
rolha de fechar barril.

O choque, o contato entre os kraí-krenton e o meu povo 
foi o mais violento, intenso e sanguinário que acontecera 
por este país. Nas batalhas, matavam mulheres, 
crianças e velhos, além dos nossos guerreiros. Mesmo 
assim, meu povo resistiu bravamente, impedindo que 
os estranhos destruíssem nossas matas e levassem 
toda a nossa riqueza. Muitos anos se passaram e 
várias guerras foram travadas, milhares de Borun e 
kraí-krenton morriam desesperadamente.

Como se não bastasse tanta morte, mais estranhos 
chegavam e alojavam-se em nossas terras, chegando 
ao ponto em que a vida de todos os povos da floresta 
estava por fim. Durante todo esse período, os kraí-
krenton não conseguiram nos derrotar, tendo que 
apelar para uma severa e cruel estratégia: convencer 
seus líderes de que era preciso nos matar sem piedade 
para extrair de nossas terras as riquezas exuberantes.

Diante de toda repercussão, lendas de antropofagismo, 
histórias inimagináveis sobre meu povo, um rei que 
viera para nossas terras, conhecido por Dom João 
VI, decidiu declarar guerra ao meu povo, uma guerra 
que teve o nome de Guerra Justa aos Botocudos. A 
justificativa do nome era porque o meu povo impedia o 
desenvolvimento de toda a região. Pra ser sincero, meu 
povo impedia que nossas matas fossem queimadas, 
nossos rios fossem poluídos, nossas riquezas fossem 
extraídas e nossa dignidade fosse manchada com 
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sangue inocente. E, por achar que esta terra não tinha 
dono, decidiram nos exterminar por completo, sem que 
nenhuma vida fosse poupada.

Em 13 de maio de 1808, com a divulgação da Carta 
Régia, deu-se início oficialmente à Guerra Justa para 
complementar às decisões do famoso rei. A sanguinária 
ocupação de nossas terras com todo o esquema 
militar, de quartéis, cães e soldados, durou longos 
15 anos. Após repercutir por toda a Europa e demais 
continentes, a Guerra Justa teve fim oficialmente no 
ano de 1823. Na verdade, a guerra acabara apenas 
para os kraí-krenton, porque para meu povo ela ainda 
não acabou. Depois das guerras, nosso povo foi quase 
exterminado por completo, restando poucas aldeias. 
A partir de então, tivemos que passar por vários tipos 
de guerras e batalhas que se possa imaginar. São na 
verdade os aldeamentos, os métodos de pacificação 
utilizados pelos governos, prisões, delimitação dos 
nossos territórios, negação da nossa cultura, projetos 
desenvolvimentistas, hidrelétricas, usinas e reservas 
ambientais privadas, dentre várias outros.

As agressões a meu povo e as reações adversas à 
nossa cultura são cada vez mais presentes, quase 
incontroláveis, prestes a causar um conflito social 
de graves proporções. É urgente, portanto, que todos 
saibam a riqueza e a importância que é a cultura de 
um povo e com isso tomar iniciativas para tornar mais 
harmônica a convivência entre os povos de diferentes 
culturas.

Sabemos que a Constituição Federal do Brasil dedicou 
um pequeno capítulo aos índios, reconhecendo sua 
organização social, seus costumes, línguas, crenças 
e tradições, impondo à sociedade brasileira um dever 

legal de respeito e de reconhecimento das diferenças 
etnoculturais dos indígenas.

No entanto, a ignorância e o desrespeito da 
sociedade brasileira acerca das questões culturais e 
tradicionais ainda prevalecem, levando ao preconceito 
e à discriminação. É preciso demonstrar que essas 
diferenças são o que faz do Brasil uma grande nação.

Não podemos tomar como base e norteamento histórico 
informações como as que a Rede Globo exibiu em uma 
série dentro do Fantástico, colocando algumas figuras 
como líderes e responsáveis pelo desenvolvimento do 
nosso país. É preciso dizer que Dom João VI mandou 
matar injustamente vários povos indígenas para 
colocar em prática seu plano de desenvolvimento, 
assim como Napoleão, Dom Pedro I e vários outros 
tiveram que cometer atrocidades para realizar seus 
escandalosos planos. Eu sei que muito ainda precisa 
ser feito para a construção de uma nova realidade, 
para que nossa sociedade caminhe rumo a um novo 
Brasil. Precisamos exigir do governo brasileiro que a 
sociedade, e até mesmo os seus governantes, passem 
por um intenso processo educativo e de formação, 
buscando romper as barreiras da corrupção, da 
violência, do isolamento e do desconhecimento, não 
só dos meios de comunicação mas de todos os setores 
e sistemas da sociedade brasileira. 

É chegada a hora de nossas crianças serem educadas 
com a verdade, com o real significado da palavra 
verdade. Para, quem sabe, assim construirmos 
um novo mundo com um pouco mais de respeito às 
diferentes culturas e respeito ao nosso grande lar 
chamado planeta Terra. Erehé Ynhauit. Paz e luz a 
todos.
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Douglas Krenak nos fornece um grito isolado, mas 
suficiente para nos alertar sobre uma outra luta: aquela 
que se trava em torno da memória. Poderíamos ter mais 
que um relato. Deveríamos ter muitas outras vozes nesse 
inventário. Deveríamos ter a memória de todos os grupos 
que passaram e daqueles que ainda estão nessa região. 
Reconhecemos que não temos. Reconhecemos essa lacuna. 
Uma ausência sentida nas referências culturais que 
conseguimos organizar nessa primeira edição.

É, nesse sentido, que precisamos escavar os 
‘territórios de memória’, evidenciando a necessidade de 
desenterrar as verdades escondidas sobre o passado nas 
diversas narrativas históricas locais e nacionais. É urgente 
refletir sobre as relações de poder a partir das quais as  
representações sociais tecidas por grupos hegemônicos 
tentam impor uma dominação da visão sobre o pretérito a 
fim de controlar o presente e o futuro dos homens e de suas 
produções (FLÁVIO, 2013, p. 128). 

Em outras palavras, o desafio proposto neste 
Inventário de Referências Culturais de Governador 
Valadares é desenterrar os múltiplos territórios de memória 
que fizeram desta cidade o que ela é hoje. É também 
o desafio de instigar a comunidade a trazer seus relatos 
para enriquecer este inventário e reafirmar a relevância 
da imaterialidade que permeia e anima esta cidade. Há 
poucas pesquisas sobre tais aspectos em Governador 

Valadares. Esse capítulo introdutório é apenas um primeiro 
passo nesta longa e produtiva escavação. Começaremos 
levantando alguns indícios da história da geografia urbana 
da cidade buscando vislumbrar o cenário onde se ancoram 
nossas celebrações, formas de expressão, saberes, objetos e 
lugares; estes últimos, produzidos apenas a partir de nossos 
vínculos afetivos. 

Um pouco de história da geografia 
urbana de Governador Valadares

Graças a todas as conexões que ao longo da 
história foram sendo estabelecidas, a cidade de Governador 
Valadares está bem localizada. Este local é o leste de Minas 
Gerais com suas peculiaridades históricas e geográficas 
(Figura 01). 
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Figura 1 - Localização de Governador Valadares
Fonte: IBGE

Por diversos motivos, a cidade foi considerada polo da 
região desde as primeiras décadas do século XX e tal como 
a maioria das cidades estabelecidas no Sertão de Minas 
Gerais, não apresentava os elementos de modernidade 
almejados pelo governo varguista (1930-1945) de então. 
De um certo modo, pelo menos a partir do século XIX, o 
Brasil se espelhava nos Estados europeus e eles forneciam 
os critérios para todos os modelos de projetos sociais. Se 
de um lado, a cidade devido às conexões viárias, se inseria 
no contexto nacional, por outro lado, a sua própria história 
fazia dela um vilarejo do sertão brasileiro. 

As perspectivas de ação do Governo Federal (Governo 
do Getúlio Vargas – 1930 a 1945) tinham em mente a criação 
de uma nação próspera, mas devia fazer frente, antes 
de tudo, a dois problemas profundamente arraigados: a 
questão da educação e da saúde. Nesse sentido, Governador 
Valadares não fugia à regra. O contexto era preocupante: as 
endemias e epidemias assolavam a população e não havia 
nenhum esforço sanitário até a década de 1940. Ainda na 
primeira década do século XX, a então Figueira (distrito 
de Peçanha) que viria a ser Governador Valadares, iniciou 
um franco processo de crescimento com a inauguração 
da estação ferroviária da Estrada de Ferro Vitória-Minas 
(EFVM), consolidando a pequena vila como um entreposto 
comercial da região (VILARINO, 2015). 

Numa leitura mais econômica alguns fatores serão 
decisivos para o desenvolvimento do distrito de Figueira. 
Até o início dos anos 1920, a vila se resumia a poucas ruas 
às margens do rio Doce. A Estação Ferroviária ficava no 
centro, formado pelas duas principais ruas do vilarejo: a 
rua de Cima (rua Prudente de Morais) e a rua de Baixo 
(rua Sá Carvalho), conforme Figura 02. O café e a madeira 
eram os produtos que sustentavam a receita da Estrada de 
Ferro Vitória-Minas. Além de receber a produção de café 
e madeira, destinada à ferrovia, Figueira passou a contar 
com tropeiros vindos de longe, carregados de toda sorte de 
mercadorias (ESPINDOLA, 1998).

  Figura 02 (a seguir) merece um comentário. 
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Como todas as cidades orgânicas, isto é, que surgem sem 
um projeto prévio, as construções dependem de – e estão 
relacionadas com – um fator gerador da própria cidade. 

Figura 2 – Mapa do Centro C (Rua de Cima e Rua de Baixo)
Fonte - PMGV
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No caso, de Governador Valadares, esses fatores 

foram o entroncamento ou o entreposto, onde temos o 
porto das canoas, a estação ferroviária e em decorrência, os 
lugares e espaços para as trocas de cargas, seja da ferrovia 
para outros sistemas, seja de outros sistemas – tropas e 
carroças predominantemente – para a ferrovia, pelo menos 
inicialmente.  Por isso, as duas ruas paralelas à estrada de 
ferro foram as primeiras a se constituírem. 

Na Figura 03 chamamos a atenção para o padrão 
arquitetônico de então – casas baixas sem sofisticação 
especial – e um projeto urbano, isto é, que cresce a partir 
de um ponto central, formando círculos que se sucedem, 
como as várias camadas de uma cebola. Ulteriormente, 
esta estrutura mudará totalmente, aparecendo uma cidade 
planejada em seus arruamentos retilíneos até ao estilo das 
cidades-colônias romanas. 

Figura 3 (ampliada a seguir) - Vista parcial de Governador Valadares (antiga 
Figueira, distrito de Peçanha), com a linha férrea em primeiro plano e a rua 
Prudente de Moraes em paralelo (rua de Cima).
Fonte: Arquivos do CEDAC/ UNIVALE.
Data: década de 1930

Este salto, de uma cidade mais espontânea para 
uma cidade mais planejada, tem seus motivos. De acordo 
com Espindola (1998), a construção e a reforma da estrada 
de ferro Vitória-Minas, entre 1903-1942, potencializou o 
processo de ocupação regional, atraindo migrantes de outras 
regiões de Minas Gerais, de outros estados e estrangeiros 
de várias nacionalidades. A proposta de racionalidade e 
regularidade da planta do topógrafo Olympio de Freitas, entre 
1915 e 1920, exemplifica bem o que Figueira representava 
no contexto regional: o traçado urbano deveria exaltar os 
elementos eivilidade, ao mesmo tempo negando o aspecto 
original de Sertão (Figura 04). A planta abrangia o que hoje 
a Prefeitura Municipal de Governador Valadares entende 
como Centro A, B e C. 

Dessa forma, simbolicamente, há uma ruptura com o 
rio Doce e, de modo mais amplo, com a natureza. Até 
então eram esses que concediam ao lugarejo a con-
dição de incipiente entreposto comercial, como porto 
de canoas. Agora, seriam outras as fontes de riqueza 
e abertura ao mundo: a ferrovia, as fábricas, a vida 
citadina. (GUIMARÃES, 2009, p. 54).

 Neste sentido o traçado proposto por Olympio de Freitas 
para a futura cidade de Governador Valadares – que buscava 
valorizar a mobilidade – foi acompanhado com esmero por Serra 
Lima. De certa forma, a planta urbana deixou para trás o núcleo 
original à margem do rio, nas imediações do Centro C, e passou 
a considerar outras áreas a partir da linha férrea, favorecendo 
tanto o loteamento quanto a comercialização de novos espaços, 
reconfigurando o que se considerava o centro da cidade, 
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Figura 4 - Traçado urbano de Governador Valadares. 
Fonte: Dados modificados a partir de Strauch (1958) apud GUIMARÃES, C. 
M. 2009, p. 54. 
Legenda: 1.casas classe pobre e operária; 2. praças; 3. comércio varejista e 
artigos de alimentação; 4. casas classe média e alta; 5.indústrias; 6.comercio 
e artigos manufaturados; 7 .serviços públicos, administrativos, escolas, etc.
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favorecendo uma movimentação maior no Centro B. 

Todo esse processo acompanhava o projeto de 
civilização do sertão brasileiro, submetendo-o a uma nova 
ordem: a capitalista (GUIMARÃES, 2009). Do ponto de vista 
local, o processo histórico-cultural que envolvia o próspero 
vilarejo projetava na planta de Olympio de Freitas o esforço 
de não só consolidar Figueira como um polo regional, mas em 
transformá-la num emblema de civilização do sertão em meio 
a um processo capitaneado, de acordo com a história oficial, 
pelas famílias pioneiras. De um certo modo, concordando 
com o pensamento de Guimarães, o planejamento foi um 
passo a mais – dentre diversos que já tinham sido dados 
ou estariam para serem dados – no sentido de controlar, 
superar e quem sabe mesmo, conquistar a Natureza. 

Se considerarmos do ponto de vista das mentalidades 
da época, na primeira metade do Século XX, o crescente 
afluxo de pessoas e a formação de uma elite local também 
implicou na modernização de suas ações. Paulatinamente, 
a elite local se beneficiaria de um mercado imobiliário ainda 
incipiente, mas promissor, com a possibilidade de abertura 
de novas áreas de habitação tanto para as classes baixas 
quanto para as classes mais abastadas; fato que ocorreria 
entre as décadas de 1940 e 1960.

A planta de Olympio de Freitas mostra a área do 
Centro A (ver figura 4) como sendo basicamente habitado 
pela classe média alta, com áreas reservadas para escolas, 

algum comércio e poucas habitações para classe operária. 
Na reflexão de Rapoport (1980), a dimensão tempo dá conta 
exatamente da convivência cotidiana estabelecida entre 
moradores numa área urbana. Dependendo do que se projeta 
a partir dessa área urbana podemos indicar que algumas 
pessoas nunca convivem num mesmo espaço ou até mesmo 
num mesmo tempo; pode ser que os trabalhadores nunca 
estejam à noite no Centro e nem usem os espaços noturnos 
do Centro, como é o caso do teatro, cinema etc. Ambos estão 
na área central urbana durante o dia, mas podem não se 
comunicarem (RAPOPORT, 1980).  Pode ser que o encontro 
dos vários grupos ocorresse apenas nos momentos de 
celebrações, no momento de ocorrência de alguma forma 
de expressão ou em alguns lugares significativos para a 
comunidade.

É exatamente nos anos de 1940 que o processo 
de formação histórica da cidade ganha contornos mais 
dramáticos, com a intensificação tanto do processo de 
urbanização quanto de desenvolvimento de toda a localidade. 
Percebe-se entre os anos de 1940 a 1960 a instalação de 
projetos significativos de investimentos de capital no Vale do 
Rio Doce (siderurgia, mineração, indústria madeireira) que 
intensificou a ocupação humana, acelerada com a abertura 
da rodovia Rio-Bahia (1943). 

Como aventávamos acima, o empuxo da cidade 
– evidente em termos da presença da ferrovia – esteve 
vinculado a um acontecimento ocorrido a milhares de 
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quilômetros da Estação Ferroviária: a Segunda Guerra 
Mundial. Governador Valadares – município deste 1938, 
o que não significa grande coisa em si – passa a receber 
uma atenção especial no campo da saúde e, ao mesmo 
tempo, não se pode desprezar os avanços educacionais. 
Para quem tem uma visão no Brasil como um todo neste 
período, a cidade é mesmo uma exceção até positiva já que 
contava com escolas e iniciava um avassalador processo de 
saneamento, capitaneado pelo SESP. Com isto, desencadeia-
se um processo de aceleração urbana na década de 1940, 
“a partir de um acordo bilateral entre Estados Unidos e 
Brasil, iniciou-se um projeto de saneamento do Médio Rio 
Doce – área considerada estratégica para a extração de 
vários minérios largamente utilizados em artefatos bélicos” 
(GENOVEZ; VILARINO, 2011, p. 148). 

Em meio a esse cenário de crescimento demográfico 
e desenvolvimento, a partir das décadas de 1950 e 1960 
os limites físicos impostos pela ferrovia, que circundava a 
cidade, foram rompidos pelos bairros Santa Helena e Santa 
Efigênia, destinados à população mais pobre. Outros bairros 
surgiram nesta época, reforçando a expansão urbana: Santa 
Terezinha, São Paulo, São Pedro, Carapina, Querosene e 
Vila Rica. Entretanto, não somente a população mais pobre 
ganhou novos espaços, em contiguidade ao centro urbano, 
novas áreas foram destinadas às famílias mais abastadas 
que afluíam para a cidade, dentre elas, destaca-se o bairro 
Esplanada (ver Figura 05). 

O surgimento de tantos bairros num período curto 
de tempo, em torno de duas décadas, dá uma dimensão 
do quanto o contexto histórico e cultural local apresentava 
tamanha efervescência. Apenas para ilustrarmos esse 
processo traremos alguns números referentes ao crescimento 
populacional. O processo de crescimento populacional do 
então distrito começou lento, acelerando-se nas décadas 
de 1920 e 30; seu auge de crescimento se deu entre às 
décadas de 1940 a 60. Em 1930 a população era de 2.103, 
em 1940 chegou a 5.743, em 1950 já era de 20.357 e em 
1960 chegou a 70.494 habitantes. Apesar da diminuição 
do ritmo a população continuou num crescente, atingindo 
125.174 habitantes em 1970 (ESPINDOLA, 1999).  

O crescimento populacional abrupto entre a a década 
de 1940 (5.743 habitantes) e a década de 1950 (20.357 
habitantes) acelerou o mercado imobiliário da cidade e 
exigiu um novo comportamento da elite detentora de terras 
nas localidades próximas ao centro da cidade. Segundo o 
corretor de imóveis Jorge Vasconcelos da Silva  

alguns fazendeiros vieram para a cidade, lotearam e 
venderam pedaços de terra. (...) Lembro-me bem que o 
senhor Euzébio Cabral foi um dos primeiros a vir para 
cá. Depois do São Tarcísio, surgiram os bairros Nossa 
Senhora das Graças, São Pedro, Santa Rita e assim 
sendo criados os bairros (apud DRD 30/01/15). 

O cenário promissor se expressava não somente 
nos novos loteamentos, mas também nas novas práticas 
sanitárias impostas pelo SESP, pelo crescimento do setor 
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Figura 5 - Configuração dos bairros de Governador 
Valadares até a década de 1960 (somente partes coloridas)
Fonte:  PMGV (modificado pela autora)
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educacional, pelo avanço do comércio local favorecido pelo 
entroncamento de duas rodovias e pela extração da mica 
que projetava a recém-emancipada Governador Valadares 
num outro cenário, o internacional. Retomar esse processo 
avassalador que se tornou o pano de fundo para a criação 
de vários bairros em Governador Valadares e para a cidade 
como um todo, considerando seus edifícios e práticas sociais 
de sua gente anteriores às décadas de 1950 e 1960, implica 
relacionar um esforço narrativo ainda vivo nos moradores 
locais profundamente articulado ao espaço urbano de 
suas vivências cotidianas. Assim, olhar para a formação 
da cidade é olhar também para a formação de sua cultura 
singular. Por isso, “os processos de memória, enquanto 
imagens formadas, reproduzidas a respeito do passado, são 
fundamentais para discutir a efetiva criação/manutenção/
reprodução do território” (FLÁVIO, 2013, p. 129).

Imersa neste processo, a vida cultural de Governador 
Valadares tem diversas raízes e quiçá uma longa história, 
em parte mantidas e em parte esquecidas. A manutenção 
dos valores culturais depende da relação entre memória e 
espaço. Disto redunda o que Elhajji (2002, p. 179) denomina 
como ‘territórios existenciais’, configurados por meio de 
um habitus espacial, transmitidos a partir de processos 
de socialização. Em outras palavras, cada um dos espaços 
da cidade, uma vez permeado por diferenciadas relações 
sociais e culturais, constituiu um habitus espacial que 
“determin[ou] os modos de percepção, de representação, de 
elaboração e de semantização do espaço pelo indivíduo, em 

conformidade com a visão global do mundo própria ao seu 
grupo cultural” (ELHAJJI, 2002, p. 182). 

Nesse sentido, Halbwachs (1990) expressa a relação 
entre os homens e as pedras:

Quando um grupo humano vive muito tempo em lugar 
adaptado a seus hábitos, não somente os seus movi-
mentos, mas também seus pensamentos se regulam 
pela sucessão das imagens que lhe representam os 
objetos exteriores. Nossas impressões se sucedem, 
uma à outra, nada permanece em nosso espírito, e 
não seria possível compreender que pudéssemos re-
cuperar o passado, se ele não se conservasse, com 
efeito, no meio material que nos cerca. É sobre o es-
paço, sobre o nosso espaço – aquele que ocupamos, 
por onde passamos, ao qual sempre temos acesso, e 
que em todo o caso, nossa imaginação ou nosso pen-
samento é a cada momento capaz de reconstruir – que 
devemos voltar nossa atenção; é sobre ele que nosso 
pensamento deve se fixar, para que reapareça esta 
ou aquela categoria de lembranças (HALBWACHS, 
1990, p. 143).

De forma indissociável, a memória contribui 
para configurar as categorias espaciais, permeada pelas 
inúmeras referências culturais, que circunscreve cada 
um dos territórios existenciais que se formou ao redor 
de cada localidade constituída na cidade; em cada um 
deles há um habitus espacial que foi gradativamente 
construído e redimensionado ao longo do processo 
histórico que pontuamos anteriormente. Nesse contexto, 
os múltiplos territórios que se formam na cidade surgem 
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e se redimensionam mediante um contexto histórico 
permeado por inúmeras relações sociais e de poder que 
se expressaram espacialmente, configurando múltiplos 
territórios e as multiterritorialidades de cada grupo desde os 
habitantes autóctones às famílias pioneiras, consideradas 
estabelecidas; inclui-se nesta miríade de grupos sociais o 
significativo grupo de migrantes que afluíram posteriormente 
para a cidade e região,  exigindo novos espaços a serem 
transformados em territórios existenciais (HAESBAERT, 
2005; ELHAJJI, 2002). É nessa relação entre os homens e 
as pedras da cidade que se mostra de maneira inexorável a 
construção conjunta e incessante da memória e do espaço 
numa articulação dinâmica e única, capaz de preencher as 
lembranças e os espíritos de seus moradores (HALBWACHS, 
1990).

Toda essa multiplicidade de territórios e 
territorialidades, impregnados tanto material quanto 
imaterialmente na cidade, dimensionaram e redimensionaram 
os espaços do Centro da cidade assim como as suas áreas 
contiguas que gradativamente eram imersas no avassalador 
processo de urbanização e, por conseguinte, no saneamento 
que irradiava das áreas centrais para a periferia de 
Governador Valadares. Ambos os processos reconfiguravam 
as práticas cotidianas da população e, consequentemente, 
suas referências culturais profundamente articuladas aos 
seus territórios existenciais e de memória. Em meio a este 
processo, a elite localizada mais ao centro demonstrava sua 
total integração nos novos valores de civilidade expressos no 

calçamento, na iluminação, na água tratada, nas fachadas 
modernas e elaboradas de algumas casas; por outro lado, a 
população mais empobrecida buscava meios de manter seus 
antigos costumes frente aos apelos da medicina científica e 
do esforço de higienização propostos, mediante a construção 
de latrinas e cuidados pessoais. 

A territorialidade dominante dos ‘pioneiros’ e da me-
dicina científica, revestida de modernidade, sobrepu-
nha-se à territorialidade da população menos abasta-
da, que em muitos aspectos não contestou o discurso 
civilizador. Pelo contrário, em muitas ocasiões, inter-
nalizou-o ao mesmo tempo em que assimilou seus ato-
res mais significativos, oriundos das famílias ilustres 
e bem-sucedidas, assim como ecoou o discurso sani-
tário, sem, contudo, incorporá-lo como habitus. (...) O 
reordenamento do espaço urbano, citado acima, em-
bora alterasse visivelmente o território, não desagre-
gava as práticas de manter o lixo nas ruas, de usar 
o mato para as necessidades fisiológicas e as priva-
das para guardar arreios e galinhas, ou até mesmo de 
achar a água do Rio Doce mais confiável que aquela 
que chegava através de um sistema de abastecimento 
(GENOVEZ e VILARINO, 2011, p. 167 e 168).

Os contextos históricos e culturais, assim como o 
processo de formação territorial implicam em refletir sobre 
várias questões referentes ao planejamento urbano de forma 
mais ampla. Retomando os aspectos já indicados por Elhajji 
(2002) e Flávio (2013), os contextos histórico e cultural 
levantados evocam um território existencial e memorial 
interferindo nas referências culturais que, por sua vez, 
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configuram e são configuradas pelas práticas cotidianas da 
população existente em cada um dos locais. 

Todo esse processo se traduz numa amálgama 
pautada em territórios existenciais integrados a lugares 
de memória que se expressam não somente em referências 
materiais muitas vezes expressos em fachadas e em pontos 
visíveis deste território, como as praças e ruas principais 
(NORA, 1993).  Tais lugares de memória “assumem 
importante significado por fazerem parte da memória coletiva 
de determinado grupo, a memória de um passado comum e 
de uma identidade social que faz com que o grupo se sinta 
parte daquele lugar (...)” (TOMAZ, 2010, p. 2). Tais lugares 
do núcleo central da cidade irradiam suas práticas para as 
periferias por meio variado: igrejas, praças, escolas, clubes, 
associações recreativas, bares, cachoeiras, cemitérios, 
etc. Cada um deles são avivados pelas diversas formas de 
expressão e celebrações que dimensionam e redimensionam 
as características identitárias de cada grupo.

Esse é o desafio de toda cidade: contemporizar o 
processo de urbanização ao binômio cultura/identidade. A 
urbanização empreendida em Governador Valadares causou 
impactos evidentes nos diversos territórios existenciais e de 
memória, levando a extinção de várias práticas cotidianas 
e, por conseguinte, redimensionando identidades.  Não 
houve, em todo o processo considerado anteriormente, uma 
preocupação de planejar para além do espaço físico. Nesse 
sentido, não se verificou uma ação preventiva em relação ao 

patrimônio cultural do município, lançando-nos o desafio 
de pensar criticamente quanto a possíveis rupturas do ritmo 
de desenvolvimento urbano e na mercantilização da cultura 
local (ZANIRATO, 2009). No caso específico de Governador 
Valadares, o fato da cidade ter se estabelecido de modo 
independente em 1938, traz uma sensação de que a cidade 
é nova, “não há a questão do patrimônio cultural, pois não 
há, ainda consolidada, a questão da perda. O passado ainda 
não está distante e as mudanças não são sentidas como 
perdas, mas como instauração do progresso” (GUIMARÃES, 
2008, p. 42). 

A preocupação de Guimarães (2008) reflete, sem 
dúvida, a total desvinculação entre uma política patrimonial 
responsável e as ações propostas de planejamento urbano 
como um todo. Na realidade, tal desvinculação já aparece como 
um problema em vários eventos dedicados ao patrimônio: 
o primeiro deles, a Conferência Internacional de Atenas 
(CIAM, 1931), promovida pelo Escritório Internacional dos 
Museus Sociedade das Nações; o Congresso Internacional de 
Arquitetura Moderna (CIAM, 1933); a Conferência Geral da 
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência 
e a Cultura (UNESCO, 1962) e o II Congresso Internacional 
de Arquitetos e Técnicos dos Monumentos Históricos – 
ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) 
(1964).  De fato, uma visão mais alargada de patrimônio se 
colocou na contramão do processo de urbanização dominante 
(CHOAY, 2006, p. 178). É a partir da Carta de Veneza 
(ICOMOS, 1964) que a noção de monumento se estende a 
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obras modestas e os termos ambiência, vizinhança, entorno 
e paisagem recorrentes em outras cartas anteriores deixam 
de se referir somente a monumentos isolados.  A Declaração 
de Amsterdã (CPE, 1975) e a Carta de Washington (ICOMOS, 
1986), encaminharam a questão patrimonial para uma 
conservação integrada mesclando conservação do patrimônio 
e planejamento urbano, juntamente com os poderes locais 
e a participação da população. Nesse contexto, em 1979, a 
Carta de Burra (ICOMOS, 1979), atualizada posteriormente 
em 1981, 1989, 1999 e 2011, abandona a noção de 
‘valor excepcional’ e adota o termo ‘significação cultural’, 
compreendendo o valor estético, histórico, científico ou 
social de um bem para as gerações passadas, presentes ou 
futuras. Em termos de legislação brasileira podemos evocar 
a Carta de Petrópolis (SBPRCH, 1987) que busca aproximar 
a noção de sítio urbano histórico à noção de ‘paisagem 
cultural’, realçando a ideia de polifuncionalidade de tais 
centros históricos, abrigando ao mesmo tempo o trabalho, o 
cotidiano e as expressões de uma sociedade heterogênea e 
plural. Registra-se que esse movimento internacional ganhou 
reforço nacional a partir da Constituição de 1988 (BRASIL, 
1988) e das constituições estaduais subsequentes. Mais 
recentemente, em 2011, a Carta de La Valletta (ICOMOS, 
2011), trouxe propostas para se pensar o patrimônio aberto 
à mudança. Esta carta entende a área urbana histórica 
como “organismos vivos, que estão submetidos a mudanças 
contínuas. Estas mudanças afetam a todos os elementos 
constitutivos da cidade (naturais e humanos, materiais e 
imateriais)” (ICOMOS, 2011, p. 4). Em outras palavras, a 

preservação pode se tornar um importante instrumento de 
condução do desenvolvimento sustentável. 

Portanto, cabe realçar o desafio de vivenciar um 
processo de urbanização que de fato possa dialogar com 
os territórios existenciais e os lugares de memória que já 
existem. Em outras palavras,

A produção da memória abriga em si a necessidade 
de objetos de referência os quais amiúde permitem 
cimentar, substanciar e dar vazão aos sentidos e sig-
nificados que coordenaram (no passado) e eventual-
mente continuam a coordenar (no presente) as produ-
ções, vivências, apropriações socioespaciais (FLAVIO, 
2013, p. 130).

Afinal, há que se pensar a cidade de Governador 
Valadares de forma integrada, articulando suas 
materialidades e imaterialidade; ou seja, ela não pode e nem 
deve ser considerada enquanto “concha vazia” (LEPETIT, 
2001). Nesse sentido, convidamos a comunidade, esteja 
ela na academia ou não, para uma nova postura frente 
a Governador Valadares. Essa postura exige escavações 
profundas para desenterrar os tesouros de cada grupo social 
sejam eles lugares, saberes, celebrações, objetos ou formas 
de expressão. Esse novo olhar, mais sensível e acolhedor, 
pode desvelar e projetar uma cidade mais humana. É este 
projeto de escavação que iniciamos agora, com o Inventário 
de Referências Culturais de Governador Valadares. 
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Das canoas aos satélites: 
conceitos e reflexões para a leitura 

das referências culturais em 
Governador Valadares

José Luiz Cazarotto 1

Narra-se de Heráclito uma palavra que teria dito aos 
forasteiros que queriam chegar até ele. Aproximan-
do-se viram-no como se aquecia junto ao forno. Deti-
veram-se surpresos; isto sobretudo porque Heráclito 
ainda os encorajou – a eles que hesitavam – convidan-
do-os a entrar, com as palavras: Pois aqui também es-
tão presentes deuses... (...) O grupo cria ter que encon-
trar o pensador em circunstâncias que, ao contrário 
do viver dos homens comuns, deveriam mostrar, em 
tudo, os traços do excepcional e do raro e por isso, do 
emocionante (...). Em vez disto, os curiosos encontram 
Heráclito junto ao forno. É um lugar banal e bastante 
comum. Sem dúvida, nele se assa o pão. Ele está aí 
para se aquecer. Assim revela ele neste lugar, sem dú-
vida, comum, toda a indigência de sua vida (...) Este 
fato comum e sem encanto, de alguém estar com frio 
e estar perto do forno, qualquer um pode revivê-lo, em 
qualquer tempo em sua casa. Mas as palavras os deu-
ses também estão aqui presentes... estas palavras si-
tuam a moradia do pensador e seu agir numa outra 
luz (...). Também aqui, junto ao forno, neste lugar corri-

1   Membro ativo do Royal Anthropological Institute (Londres) e do 
Anthropos Institut (Bonn). 
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queiro, onde cada coisa, cada agir, e cada pensar são 
costumeiros, são banais, isto é familiares, é onde os 
deuses estão presentes (HEIDEGGER, [1949] 1984, p. 
170-171).

Estimado leitor, antes de adentrarmos na rede 
de conceitos úteis para a compreensão das referências 
culturais que temos adiante, convido-o a fazer um exercício 
de fantasia para podermos abarcar nosso objeto de estudo. 
Imaginemos um viajante no final do Século XVIII, passando 
pelo vale do rio Doce; que ele aventurasse subir a Pedra da 
Ibituruna – coordenadas, 18º 51’ Sul e 41º 56’ Oeste – e 
lá de cima, olhasse para todos os lados; ele, certamente, 
veria simplesmente florestas a perder de vista de um 
verde matizado pela diversidade dos espécimes nativos; 
veria, evidentemente, um rio largo um tanto caudaloso 
serpenteando as matas abraçando uma ilha alongada. Mas 
nossa visão não é assim tão ingênua, quanto nos parece à 
primeira vista. Vejamos por que.

Do alto da Pedra da Ibituruna

A Psicologia da Gestalt nos ensina que nosso olhar 
produz paisagens, ou melhor, projeta visões e isto não 

seria diferente no caso de nosso viajante hipotético. Em 
outros termos, apesar de nosso viajante obviamente ver 
o que está aí diante de seus olhos, ele também organiza 
esta paisagem, ou seja, ele constrói um mundo a partir de 
seus referenciais. E isto será muito importante para o que 
vai acontecer com esta paisagem, digamos, inicialmente 
paradisíaca e intocada. Linda Garro afirma que o mundo que 
experimentamos se desenvolve num processo dialogal e no 
fundo é um mundo culturalmente construído a partir de um 
comportamento ambiental. Os aspectos mais significativos 
são experimentados pelo indivíduo em termos do que ele 
pensa, está motivado em termos cognitivos e envolve o 
sujeito emocionalmente em termos afetivos (GARRO, 2007, 
p. 50). 

Já que construímos um mundo, é bom termos 
também claro o que entendemos aqui por este conceito. 
O termo mundo vem do latim, e significa originalmente, o 
universo, mas também o que é limpo, organizado, asseado, 
em ordem. Isto até pode ser melhor compreendido num 
termo bem próximo do mesmo é que mundititĭa, que significa,  
aquilo que é limpo, organizado; compreendemos facilmente 
isto pelo seu inverso: imundo, imundície. Do mesmo modo, 
os gregos antigos, usavam o termo κόσμος, cosmo, que traz 
também o mesmo significado: ordem, limpeza e até beleza. 
Que se opõe a χάος, caos: confusão, desordenamento, etc. 
Dali vem um termo que conhecemos bem e nos orienta desde 
que acordamos e damos uma arrumada em nossos cabelos: 
cosmética (CUNHA, 1982, p. 539).  Ainda que não seja aqui 



86 87
o lugar para nos aprofundarmos neste assunto, a filosofia 
contemporânea, especialmente a alemã, tem um apreço 
também por estes termos quando busca compreender a 
experiência humana e sua relação com o mundo. Assim 
em alemão temos os termos Welt, Wircklichkeit, Fäktizität 
(mundo, realidade e facticidade) que têm um uma significação 
bem precisa e de grande valia na compreensão de nosso 
entendimento do mundo (DE SÁ, 2012, p. 18).

   Por isso, por mais que quisesse, o nosso viajante 
não olharia a paisagem sem fazer dela um mundo, um 
cosmos, e este seria apenas o primeiro passo. Então, se 
nosso andarilho tivesse algum interesse e conhecimentos 
botânicos (na moda então na Europa), poderia até classificar 
esta floresta entre um misto de floresta tropical e subtropical 
que por sinal seria centenas de vezes mais rica em variedades 
que as europeias de então; se, além disto, tivesse algum tino 
comercial ou empreendedor, como diríamos hoje, poderia 
além do mais, perceber um certo valor econômico nas 
madeiras de lei e eventualmente, nos seus frutos e raízes, 
nos inúmeros animais ecologicamente integrados; se além 
do mais, tivesse instrumentos poderia verificar o que se dizia 
a respeito de riquezas imensas e misteriosas em  metais e 
pedras preciosas que porventura estivessem escondidos por 
aí, ainda que não passasse despercebido o custo operacional 
de sua lavra e transporte a um ponto de comercialização; se 
por outro lado, ele se perguntasse se algum ser humano 
moraria ali nestas matas, ele não teria dificuldade de vir a 
saber que eles viviam sim e eram seres humanos presentes 

ali já por incontáveis anos, quem sabe até milênios, com 
seus costumes e práticas até sofisticadas falando uma língua 
própria e usando um arcabouço simbólico bem diferente do 
seu (e com isto, talvez, tivessem uma cosmovisão também 
diferente). Certamente, sentiria – por que não? quem sabe 
nosso viajante fosse também poeta – até sua pequenez e 
impotência diante deste imenso tapete verde com algumas 
montanhas ondulantes ao longe e até julgasse uma tarefa 
sobre-humana e até louca, querer destruí-lo ou pelo menos 
domesticá-lo. 

A descrição que Saint Hilaire faz do sertão como um 
todo, e em especial de Goiás, mais ou menos na mesma 
época confirma um pouco esta sensação: 

Até onde a vista pode alcançar não há o menor traço 
de cultura, o menor sinal de gado nos pastos, apenas 
uma profunda solidão, uma tediosa monotonia. Não 
existe ali nenhuma fazenda, mas a algumas léguas 
de distância uns dos outros encontram-se, à beira da 
estrada, uns poucos e miseráveis sítios, e junto de-
les os indefectíveis ranchos abertos de todos os lados 
(SAINT-HILAIRE, [1819] 1975, p. 120).

Voltemos ao viajante. Digamos que ele, voltando-
se para o norte, para além do majestoso rio Doce que 
escorria suavemente, com algumas corredeiras, veria uma 
ilha – também ela coberta de matas – e para além da ilha, 
matas e mais matas.  Com os sentimentos românticos de 
alguns ambientes filosóficos e literários de então, ele até 
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poderia pensar que este espaço fosse um Urwelt, ou seja, 
um paraíso, um mundo original e virgem organizado por 
si mesmo na forma de uma Natureza sem uma Kultur 
(cultura). Se estivesse contaminado com ideias mais 
pragmáticas e mesmo racionalistas ele poderia pensar que 
ali estaria se apresentando ao ser humano um desafio de 
conquista, de controle, de resistência. Não se trataria então 
de um paraíso, mas de um depósito de oportunidades e 
possibilidades – Gelegenkeiten und Möglichkeiten, diriam os 
filósofos mais tarde – as mais diversas, todas à mão para 
serem usufruídas pelos que chegassem primeiro ou quando 
o tempo as amadurecesse. Simplesmente, um futuro em 
aberto. Heidegger faz uma excelente reflexão sobre este 
aspecto. 

Os que estão voltados para o futuro, eles mesmos 
estão para vir [no porvir] 

(...) São estes que devem ser preparados. É uma tal 
preparação que serve para pensar o começo, na me-
dida em que ele se disponha a fazer silêncio ante o 
evento [Ereignis]. Este conceito em Heidegger é central 
e dá conta daqueles acontecimentos que dividem a 
história em dois momentos diferentes, em dois desti-
nos diferentes (HEIDEGGER, 2013, p.452).

Façamos um deslocamento temporal para o Século 
XXI. Agora pode muito bem ser um de nós mesmos este 
viajante de hoje; a Ibituruna está ali ainda nas mesmas 
coordenadas. Vamos lá para cima; pode ser de carro 
mesmo. Certamente hoje somos menos românticos – ainda 

que alguns estejam voltando a ser de novo – e quem sabe 
até menos ingênuos quando às possibilidades pragmáticas. 
O que vemos?  Onde estariam ou o que teria acontecido 
com as diversas dimensões imaginadas pelo visitante 
hipotético do final do Século XVIII? Que é feito das matas, 
das riquezas naturais, do rio, dos nativos... e qual seria o 
nosso sentimento?   

Agora, olhando para toda a paisagem, veremos capim 
e mais capim a se perder de vista – claro, alimento para o gado 
– e alguns arbustos e já alguns sinais de desertificação que 
se manifestam em voçorocas; olhando mais de perto veremos 
um rio minguando em termos de vasão, sem considerar o 
aspecto de contaminação; os primeiros moradores pode ser 
que devam agora pedir licença para viver por aí;  as riquezas, 
bom as riquezas minerais são oscilantes em termos do 
seu valor... umas se foram, outras ainda estão aí; agora 
vemos uma ilha totalmente urbanizada e uma cidade que se 
esparrama ao longo do rio – e até nos dois lados, via ponte 
– e rodovias, ferrovia, aeroporto... Como é que se chegou a 
isto? Logo se vê que a resposta não é nem linear e nem fácil.

Mas há algo de novo que nem de longe o visitante 
do Século XVIII imaginaria. Façamos de novo um exercício: 
imaginem que um viajante das primeiras décadas do Século 
XIX esteja olhando lá de cima da Pedra. Ele poderia ver 
umas canoas junto a um dos extremos da ilha carregadas 
com algumas mercadorias. Continuemos nosso exercício 
fantástico: ele fecha os olhos, e passam-se dois séculos, e 
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ele olha para trás, e vê às suas costas, torres misteriosas. 
Podemos, assim, grosso modo tomar as canoas do porto Dom 
Manuel como um indício ou símbolo de um início e as torres 
da transmissão de sinais, como uma chegada.  Claro que 
não vamos ser ingênuos de achar que o momento canoas 
seja um início, ou seja, um começo original;  muita água já 
passou por debaixo das pontes do tempo antes disto.

 Se formos mais sofisticados em termos de 
equipamentos, pode ser que possamos até localizar satélites 
e seus sinais lá nas alturas que comandam sutilmente a 
vida dos moradores lá embaixo. Coisas que o nosso primeiro 
viajante certamente só num imenso delírio lunático poderia 
ter imaginado; talvez até nem nele. 

O que aconteceu no entremeio? Como poderíamos 
compreender este percurso entre estes dois pontos?  As 
referências culturais são os instrumentos que podem nos 
contar esta história. Mas vamos por partes.  

Certamente não é fácil compreender esta mudança: 
da canoa ao satélite artificial. Governador Valadares passa 
de sua imersão na floresta para a sua imersão no mundo. Os 
fios de Ariadne que fazem esta ponte nem sempre são fáceis 
de se prever.  Por exemplo, o exército alemão – em setembro 
de 1939, um ano depois da emancipação da cidade – entra 
na Polônia e poucos anos depois, Governador Valadares 
está no mapa do mundo pela presença em suas terras de 
um mineral belicamente estratégico, a mica.  Entretanto, 

algumas décadas antes, as montanhas de minérios no centro 
de Minas Gerais passam a ser commodities e precisam viajar 
para as centros siderúrgicos do mundo e os trilhos passam 
a cruzar o vilarejo. Nosso viajante hipotético não pensava 
em trilhos, mica... Talvez nem pensasse numa eventual 
cidade junto à ilha.

A compreensão então deste salto passa pela 
compreensão da inserção desta micro paisagem (nem tão 
micro assim) numa paisagem maior e os fios condutores 
num olhar retrospectivo explicam o que vemos hoje. Um 
estudioso atento, portanto, verá que não é à toa que tantas 
lojas e produtos aqui e pelo Brasil afora têm nomes em 
inglês e isto é um índice a ser interpretado; houve tempos 
em que o chique eram os nomes em francês;  que na cidade, 
qualquer que seja ela, se sobrepõem camadas e camadas – 
mais ou menos integradas – de experiências que vão desde os 
hábitos rurais  ou antigos até os mais sofisticados costumes 
pós-modernos (por exemplo, charretes no aeroporto; fogão 
a lenha com  sua manobrista ao iPhone); que uma cidade é 
um fenômeno complexo e multidimensional que não raras 
vezes convive com os rangidos do seu desenvolvimento mais 
ou menos harmônico; que antes de tudo, uma cidade é um 
lugar de encontro – e por que não, também desencontros – 
de gentes de todo jeito que buscam viver junto suas vidas 
complexas; que a cidade atual, não é uma ilha isolada, 
mas de diversos modos se comunica e se contamina com o 
mundo todo de tal modo que comemos sushi em Governador 
Valadares.
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Em resumo, estas reflexões não querem ser 

explicações, querem  sim propor  a criação de uma atitude 
diante de um fenômeno que está em movimento e tem uma 
história – e dependendo, até uma longuíssima história 
– tem suas peculiaridades, tem seus mistérios, tem suas 
faces cambiantes. Uma cidade não é compreendida se for 
reduzida a apenas alguns aspectos dela, assim como nossa 
vida não se explica apenas pelo dia de nosso nascimento. 
Além do mais, este salto de mais de dois séculos, deixou 
sinais mais ou menos mercantes, mais ou menos queridos, 
mais ou menos mantidos. As referências culturais de uma 
cidade como Governador Valadares estão por toda parte em 
alguns casos meio escondidas, noutros mais à mostra.  

Um pouco da vida da gente

Vamos nos aproximar das pessoas, de suas casas. 
Vamos mais uma vez, imaginar duas cenas: vamos entrar 
numa casinha daquelas do vilarejo. O espaço por excelência 
da vida das pessoas é a cozinha. Claro que há ali muito 
de simplicidade, mas não vamos olhar tudo, vamos apenas 
ver uma prática que era comum no início do século XIX, 
e no início do século XXI: tomar banho e uso de material 
de higiene. Sem entrarmos em detalhes, vamos imaginar 
que a prática do banho fosse pelo menos assemelhada à 
nossa de hoje, mas quanto ao material de higiene temos 

um salto gigantesco. É provável que então houvesse apenas 
um tipo de sabão – talvez alguns perfumes – e nada mais 
que servia para tomar banho, lavar as roupas, a casa, os 
utensílios domésticos, etc.; mas no início do século XXI sem 
exagero temos pelo menos uma centena de tipos de material 
de limpeza. Por que isto?

Retomando o ponto de vista do nosso viajante 
hipotético do Século XVIII, provavelmente se ele fosse pensar 
numa cidade ali perto das canoas ele certamente imaginaria 
também grandes mudanças. Como elas poderiam ocorrer? 
Talvez ele partiria do que Cristiana Guimarães nos apresente, 
ou seja, as condições iniciais da Natureza: rio e floresta; um 
caminho e um recurso. A instalação de uma cidade ali – 
além de diversas outras questões – deveria dar conta de um 
embate. Um embate que se dá em duas frentes: a Natureza 
– que com o passar do tempo não mais será vista com um 
paraíso ou depósito de riquezas, mas como um risco em 
termos de saúde, de seus moradores, e o Mundo distante 
como um lugar de intercâmbio. O porto das canoas terá 
de dar um passo adiante numa abertura para o mundo: a 
ferrovia, as fábricas, a vida citadina (GUIMARÃES, 2009, p. 
54). Este mundo que vai chegar vai trazer consigo muitas 
mudanças. Mas o paradoxal é que as riquezas não estão ali 
prontas, elas dependem de quem delas necessitam. Mesmo 
as pedras preciosas não valem nada se ninguém tiver por 
elas interesse; mesmo que os diamantes sejam eternos, não 
valem nada se alguém não perceber neles beleza e raridade.
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Entretanto, dadas as mudanças e quem sabe 

influenciada por elas – ferrovia, população, produção 
agrícola, pecuária, madeireira, entreposto de mercadorias, 
estradas, minérios – acontece uma ruptura no modelo, 
de uma cidade espontânea ou orgânica para uma cidade 
planejada ou pelo menos esquematizada. Na realidade, 
James Scott afirma que a cidade depende do olhar de seu 
dono; se for o povo o seu dono ela cresce no Brasil, pelas 
esquinas, na forma de um desdobramento, de moradia 
ampliada (as pessoas vêm em primeiro lugar). Ou como 
quer Arun Appadurai: num processo de localidade em rede. 
Se for pelo olhar do Estado, ela cresce pelas ruas, avenidas, 
edifícios funcionais, monumentos, etc. Os encarregados no 
estado moderno normalmente vivem afastados da sociedade 
pela qual estão encarregados. Ou nos termos de Appadurai: 
num espaço de vizinhança. Estes processos criam assim 
uma ilusão da distância, de afastamento, distanciamento; 
e à distância cria-se uma ilusão da nação.  Neste caso, 
Governador Valadares quer ser uma cidade, e pelo menos 
querem alguns, moderna e controlada pelo modelo do Estado 
moderno. Mas ela traz em si também as marcas da cultura 
das pessoas e por isso ela é tão heterogênea (SCOTT, 1998, 
p. 76; APPADURAI, 1997, p. 178). 

Mas a cidade não é só uma construção ainda que 
humana; ela é uma construção com algum significado. 
Amos Rapoport afirma que a cidade deve dar conta de 
quatro dimensões da vida humana ao mesmo tempo: tempo, 
espaço, comunicação e significação. É evidente, que uma 

cidade precisa de mobilidade; ou seja, de comunicação. 
As cidades orgânicas podem ter em si uma dimensão mais 
humana, de proximidade, mas perde com o tempo este 
aspecto da mobilidade como podemos ver nas cidades 
antigas onde o espaço para o automóvel praticamente se 
tornou impraticável (RAPOPORT, 1980, p. 8).

Voltemos ao nosso viajante hipotético: que ele 
pudesse imaginar uma cidade orgânica que se desenvolve 
aos poucos, não nos admira; agora, ele certamente nunca 
imaginaria que o fato de esta povoação estar ali naquele 
momento exato de conflagração bélica na Europa poderia 
redundar nos efeitos que ocorreram; que o fato de uma 
estrada de ferro instalar ali uma estação conferisse uma 
singularidade à vida e a seus futuros passos eram coisas 
inimagináveis. Até mesmo hoje em dia, são poucas as 
pessoas que viveram aquela época que são capazes de 
explicar os passos dados pela cidade. Compreende-se o 
mundo pelo espelho retrovisor, mas não pelo para-brisa.

Se tomarmos como referência as quatro dimensões 
do urbano de Rapoport – espaço, tempo, comunicação e 
significação – o que vimos acima certamente, ainda que com 
limites, dá conta das três primeiras, mas não falam nada da 
quarta dimensão.  O material das referências culturais que 
estamos apresentando, dá conta exatamente deste aspecto: 
o modo como o ser humano significa o seu mundo e os 
instrumentos de que ele lança mão para isso. 
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Para compreender isto, talvez devamos dar um passo 

atrás em nossa reflexão e ver como o ser humano transforma 
o mundo refletindo-se nesta transformação um pouco do 
que ele que seja ou do que imagina ser. Ernst Boesch, 
psicólogo especializado em cultura, chama a atenção para 
este aspecto da dupla construção do ser humano em seu 
íntimo e do mesmo ser humano projetado para fora de si 
em suas ações:  

Na prática não buscamos apenas localizar o futuro, 
mas igualmente conferir-lhe probabilidades, que longe 
de serem racionais, consistem antes de tudo de tipos 
de apreensões ou de esperanças; são probabilidades 
subjetivas (...) Ainda que sejam audazes [as nossas 
propostas] elas devem-se menos à coragem que a ava-
liações irreais das probabilidades, ditadas por uma 
mistura de desejos e temores ou de argumentos que 
são racionais apenas na aparência (BOESCH, 1995, 
p. 244).

A reflexão de Boesch aponta para uma dimensão 
que tem profunda influência em nossos mundos.  Se o ser 
humano agisse de modo frio e calculado, é muito provável 
que as suas ações seriam muito menos audazes e muito do 
que vemos hoje edificado nem teria saído do papel. São estes 
mundos dos sonhos que animam os seres humanos e muito 
mais do que pensamos. Entretanto, para compreendermos 
em maior profundidade este processo dois conceitos são 
importantes: o modo de conhecer e o de fazer típicos do ser 
humano. 

Quem estuda um pouco a cultura ocidental se dá 
conta que alguns personagens marcaram a compreensão do 
ser humano nos últimos 25 séculos. E um deles é Aristóteles. 
Para ele o ser humano quando busca compreender o mundo, 
ele o faz através de cinco instrumentos: imagens das 
sensações (fantasia), lembranças (memória), experiências. 
Estas três, afirma ele, compartilhamos com alguns animais. 
Mas o próprio do conhecimento do ser humano é a arte 
(techné) e o raciocínio (ARISTÓTELES, [IV a. C] 1984, p. 11). 

Aqui vale a pena nos alongarmos um pouco, afinal, 
estamos lidando com as referências culturais, ou seja, 
com algo que é precipuamente humano. O termo techné, 
que foi traduzido para o latim por ars, é central na vida 
contemporânea especialmente por dois aspectos: de um 
lado temos a técnica ou a tecnologia e de outro lado temos 
a arte. A tecnologia desenvolve um imenso papel em nossas 
vidas, e não raro, somos bastante pobres em manifestações 
artísticas. A tecnologia – como um absoluto – afirma que se 
deve fazer tudo o que se pode fazer. Para Umberto Galimberti, 
o ser humano tende a imergir no universo da tecnologia e 
com isto, com o passar do tempo, ser ele mesmo também 
um instrumento tecnológico (GALIMBERTI, 2006, p.  788).  

Não estamos apresentando referências tecnológicas, 
por mais que elas possam até ser úteis; estamos lidando 
com referências artísticas, culturais. O que nos interessa 
aqui de modo especial, é a arte, isto é, o processo de criação 
do ser humano que ao mesmo tempo transforma os objetos 
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e projeta nos mesmos algumas dimensões humanas. Não há 
comunidade humana que não tenha suas artes – que num 
primeiro momento é o que chamamos de referência cultural, 
ou nos termos de Rapoport, processo da construção de uma 
significação. 

O primeiro passo para isto é o artefato, nos assevera 
a Antropologia que, com isto, institui o proprium do ser 
humano.  A própria palavra em sua etimologia já nos ajuda: 
ars(artis) – factum, isto é, [algo] feito com arte. Lambros 
Malafouris afirma que um artefato, é inicialmente, todo 
e qualquer objeto natural ao qual o ser humano dá um 
significado diferente do original ou natural (MALAFOURIS, 
2010). Em termos gerais, podemos dizer que este processo 
tecnológico (entendido como atividade artística) começa 
com as primeiras tecnologias – por exemplo, um bastão que 
se passa a ser a extensão do braço – e chega até nossos 
dias com a imensa sofisticação tecnológica – por exemplo, 
a possibilidade de uma viagem para Marte e a habitação 
naquele planeta. 

Se relacionarmos com os instrumentos de relação 
humana com o mundo com o processo de conhecimento da 
realidade que vimos acima, com Aristóteles, temos artefatos 
das fantasias, da memória, da experiência, da arte e mesmo 
do raciocínio. Com isto, o ser humano lança mão de artefatos 
nos mais diversos modos. E uma característica é comum: 
os artefatos são criações, nunca estão prontos; um mesmo 
objeto da natureza pode vir a ser artefatos de modo diverso. 

Uma flor que na natureza é uma simples flor, numa loja 
é uma mercadoria e na forma de um buquê um sinal de 
carinho. Este aspecto da fantasia com que o ser humano 
reveste sua experiência e mundo não passou despercebido 
pelos estudiosos na neurociência, uma vez que o cérebro 
humano mantém dentro de si estas dimensões emocionais 
bastante pouco objetivas e elas têm uma grande influência 
não só em nosso comportamento, como também no modo 
como organizamos o mundo. Paul MacLean afirma que 
apesar de nossas funções intelectuais serem mediadas pela 
parte mais nova do cérebro, e altamente desenvolvida e 
sofisticada, o nosso comportamento afetivo continua a ser 
dominado por um sistema relativamente imaturo e primitivo. 
Esta situação proporciona uma chave de compreensão 
para a diferença entre o que sentimos e o que sabemos 
(MACLEAN, 1990, p. 266). 

Assim, num resumo inicial, não se compreende 
um ser humano, e nem uma sociedade, sem compreender 
o significado de seus artefatos – de suas obras feitas com 
arte, ou seja, a sua cultura. Assim, onde estiver o ser 
humano, teremos a sua intervenção na natureza e com isto 
o artefato, e por decorrência a construção da cultura, ou 
seja, a organização do mundo de um modo significativo. 

Inversamente, um modo de destruir a humanidade 
do ser humano é destruir sua cultura; e o modo de manter 
a sua humanidade é preservar os seus procedimentos de 
organização do sentido que encontramos nas inúmeras 
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manifestações que vão desde o modo de se alimentar, de 
celebrar datas ou momentos importantes, de se relacionar, 
de manter a lembranças e assim por diante. 

Estes diversos conceitos que vimos acima, remetem 
naturalmente, a quase tudo o que o ser humano faz, pensa, 
sente etc. e, especialmente, aos mediadores utilizados para 
isto.  O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
– vinculado ao Ministério da Cultura – busca organizar estas 
manifestações em cateogrias: como formas de expressão; 
modos de criar, fazer e viver; obras, objetos, documentos, 
edificações; e lugares que tragam em si os mais diversos 
significados. 

Voltemos à nossa fantasia. 

Imaginemos agora que um de nós ande pela cidade 
com o nosso hipotético viajante do final do Século XVIII; 
imaginemos mais, que se pudesse de algum modo, manter 
na cidade os seus diversos momentos: os botucudo andando 
pela floresta, as primeiras casinhas isoladas, as canoas 
esporádicas, o traçado da estrada de ferro e seus efeitos, a 
madeira, os forasteiros chegando, a criação de gado, a cidade 
da mica, a indústria, o polo comercial e educacional, os traços 
tecnológicos cada vez mais sofisticados, os movimentos 
políticos, os emigrantes e suas histórias, o rádio, a televisão 
e a internet... Coisa bastante difícil senão impossível, claro. 
Temos algo no museu mas temos também algo presente 
em cada uma das nossas casas; algumas coisas foram 

perdidas para sempre, outras foram apenas esquecidas; 
em Governador Valadares temos o estilo de comerciar do 
Shopping, mas temos algo que lembra os antigos tempos que 
é o Mercado Municipal. Vivemos, infelizmente, em tempos 
de amnésia e de descarte; se esquecermos quem fomos e 
descartamos nossa história, como seres humanos, deixamos 
de existir com um mínimo de autonomia e viramos simples 
títeres. As referências culturais o são pela sua linguagem 
poética, e Giambatista Vico afirma: a linguagem poética flui 
por tanto tempo pelo tempo histórico, como os grandes e 
rápidos rios se esparzem dentro do mar, conservando doces 
as águas aí levadas ([1725], 1984, p. 92).

É a linguagem poética que permite a fantasia, a 
memória e a experiência em seu sentido básico; por outro 
lado não há arte sem linguagem poética. Uma saída para a 
nossa compreensão é a compreensão de tudo o que fazemos 
como um tecido, como um texto, como uma fala. Neste 
sentido, tudo passa a ser transparente, ou seja, andar 
pela cidade, entrar nas casas, ouvir as pessoas, rever as 
paisagens, visitar os mercados, etc. Tudo, segundo Marrone, 
nos fala e não o fato de um modo único. Em seu ensaio 
sobre a invenção do texto, ele assim sintetiza esta dimensão 
textual da representação humana:  

Segue, portanto, um último ponto que se deve 
mencionar, aquele relativo a intertextualidade e à tradução. 
Se o interior e o exterior do texto se definem reciprocamente, 
a relação entre um texto e outro texto é constitutiva para a 
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identidade de ambos; e isto vale tanto quanto aquela da sua 
distinção intrínseca em diversos níveis de sentido. 

Aqui temos mais dois conceitos interessantes 
para compreendermos as referências culturais: elas são 
intertextuais, isto é, não só apresentam em si diversas 
dimensões como dialogam com outros textos; além do mais 
Marrone nos adverte para um processo interessante que é 
o da tradução, isto é, o texto precisa ser lido, traduzido, 
interpretado, compreendido, situado (MARRONE, 2010, p. 
76).

Uma última fantasia: vamos entrar na casa de 
alguém que tenha gosto por manter as coisas antigas. Nosso 
anfitrião nos mostra os quadros na parede. Olhamos para a 
eles e ali vemos fotografias dos bisavôs, dos avós, dos pais e 
de nosso próprio anfitrião.  Do ponto de vista da modalidade 
todos usam o mesmo recurso, mas uma atenção mais fina 
vai requerer não só uma intertextualidade – modas, estilos, 
ângulos, qualidade pictórica – mas também a necessidade 
de tradução. Afinal, cada quadro se apresenta para nós 
como uma linguagem claramente marcada pelo tempo. Que 
o nosso anfitrião use uma camisa do Superman não precisa 
ser traduzida para nós, mas que o seu bisavô use um brasão 
imperial... 

Assim, as nossas referências culturais são falas, 
textos, tecidos que não são de antemão compreendidas 
a não ser que tenhamos diante de nós de algum modo a 

história, a rede de sua construção, a sua gramática, que vai 
desde as canoas junto à ilha e às torres no topo da Pedra da 
Ibituruna. O prezado leitor tem agora diante de si imagens 
que são como que portas de entrada em casas, moradias, 
paisagens, bairros; são como que fios de um tecido que em 
parte ainda está presente e em parte já se foi; em parte 
ainda é legível mas em parte se tornou um mistério cujas 
raízes estão escondidas na escuridão do passado e quem 
sabe, jamais serão recuperadas. Esta e a nossa vida em 
referências, em parte compreensível, em parte sentida na 
forma de saudade e em parte, infelizmente, perdida na 
forma de ruina sem história. Leia e observe com atenção, 
nestas imagens estão direta ou indiretamente, um pouco 
de cada um de nós; não se deixe envolver pelas explicações, 
deixe que o sentimento do passado e quem sabe ainda do 
presente, se apresente para você e faça ainda hoje parte de 
sua história. Nossa vida não é só explicação ela é também 
esperança, ilusão, sonhos e por que não, também desilusão. 
Assim somos nós e nossa cultura: nascemos, duramos e se 
soubermos cuidar, duramos. 

Cada um de nós vive em função de seus mitos, ou 
seja, daquilo que julgamos ser o motivo e a explicação de 
nossa vida. Para compreender isto precisamos da linguagem. 
E para finalizar, acrescentemos umas palavras de Ernest 
Cassirer: 

a linguagem e o mito são parentes próximos. Nos pri-
meiros estágios da cultura humana, a sua relação 
é tão íntima e a sua relação tão obvia que é quase 
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impossível separar um do outro. (...) Sempre que en-
contramos o homem, vemo-lo em possessão da fala e 
sob a influência da função de fazer mitos (CASSIRER, 
[1944] 2001, p. 181). 

Assim cada um de nós, não apenas conta sua 
história, mas também seus sonhos e para isto precisa da 
linguagem dos mitos. E estas referências culturais, mais que 
uma narrativa história é uma narrativa de sonhos, lutas, 
cruzes, sucessos, dores, alegrias. Enfim, são narrativas do 
nosso tempo humano e não do tempo do calendário.

Referências

APPADURAI, A. Modernity at large: Cultural Dimensions of Globaliza-
tion. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1997. 

ARISTÓTELES. Metafísica. São Paulo: Abril, [IV a. C.] 1984. 

BOESCH, E. L’action symbolique: Fondements de psychologie cultu-
relle. Paris: L’Harmattan, 1995. 

CASSIRER, E. Ensaio sobre o homem: Introdução a uma filosofia da 
cultura humana. São Paulo: Martins Fontes, [1944] 2001. 

CUNHA, A. G. da, Dicionário Etimológico Nova Fronteira. Rio de Janei-
ro: Nova Fronteira, 1982. 

DE SÁ, A. F. Ciência e hermenêutica da facticidade: Heidegger e o pro-
jeto de uma filosofia científica. Eckstasis, Rio de Janeiro, v. 1, n. 1, p. 
10-23, 2012. 

GARRO, L. C. ‘Effort after Meaning’ in Everyday Life. In: CASEY, C.; ED-

GERTON, R.B., (Orgs.). A Companion to Psychological Anthropology. 
Oxford: Blackwell, 2007, p. 48-71. 

GUIMARÃES, Cristiana Maria de Oliveira. Novos valores, velhas ques-
tões: o planejamento urbano em Governador Valadares. Tese (Dou-
torado em Ciências Humanas). Faculdade de Filosofia e Ciências Hu-
manas. Universidade Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte, 2009. 
213f.

HEIDEGGER, M. Apports à la Philosophie de l’avenance. Paris: Galli-
mard, 2013. 

HEIDEGGER, M. Conferências e escritos filosóficos. São Paulo: Abril, 
[1949] 1984. 

MACLEAN, P. The Triune Brain in Evolution: Role in Paleocerebral 
Funcions. New York: Plenum Press, 1990. 

MALAFOURIS, Lambros, The Brain-Artefact Interface (BAI): a challenge 
for archeological and cultural neuroscience. Social Cognitive and Af-
fective Neuroscience. Rockville, v, 5, n. 2-3, p. 264-273, jan-set. 2010. 

MARRONE, G. L’invenzione del testo. Bari: Laterza, 2010. 

RAPOPORT, A. Human Aspects of Urban Form. Towards a Man-En-
vironmental: Approach to Urban Form and Design. Oxford: Pergamon 
Press, 1980. 

SAINT-HILAIRE, A. Viagem à província de Goiás. Belo Horizonte/São 
Paulo: Itatiaia/Edusp, [1819] 1975. 

SCOTT, J. Seeing like a State: How certain schemes to improve the 
human condition have failed. New Haven: Yale University Press, 1998. 

VICO, G. Princípios de [uma] ciência nova. São Paulo: Abril, [1725], 
1984.



106 107

Categorias



108 109

Celebrações



110 111



112 113

Celebração

José Bispo Ferreira Filho

vai pelas ruas da cidade

na devoção de uma promessa.

lentamente porta em porta,

na jornada de um clemente

que na fé acende a vela.

parafina se derrete

e na mão ardente pede

uma graça na promessa.

vai à noite, vai de dia,

coroando a Maria,

e a vida  no novelo

rodopia num apelo

que um dia vira graça

alcançada no desterro.
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Celebrações1

O termo Celebração tem origem no latim celebratĭo. 
Nesse sentido indica: festejar, comemorar, reverenciar, 
realizar uma reunião. O ato de celebrar é parte intrínseca 
da cultura imaterial de uma determinada comunidade e 
implica na definição de um método ou uma elaboração para 
efetuar uma cerimônia específica. 

Em outras palavras, evoca uma comemoração 
solene e ritualística que pode ter um caráter religioso, 
político, militar, educacional, científico, familiar, etc. Em 
geral, as celebrações encontram-se presentes nos traços 
etnoculturais de todos os povos e nos mais diversos 
níveis sociais. Observe-se que celebrar implica em um ato 
público ritualizado; ou seja, envolve gestos que se repetem, 

1 HOBSBAWM, E; RANGER, T. A invenção das tradições. São Paulo: 
Paz e Terra, 1997. TRIGUEIRO, Osvaldo Meira. Festas Populares. In: 
GADINI, Sérgio Luiz, WOLTOWICZ, Karina Janz (Orgs.) Noções Bási-
cas de Folkcomunicação. Ponta Grossa (PR): UEPG, 2007, p. 107-112. 
SERPA, A. (Org.). Espaços culturais: vivências, imaginações e repre-
sentações [on line]. Salvador: EDUFBA, 2008. WAGNER, Roy. A inven-
ção da cultura. São Paulo: Cosac Naify, 2010. LYNCH, Kevin. A ima-
gem da cidade. Lisboa: Edições 70, 2009. 

numa data com momentos privilegiados. Ela envolve uma 
motivação e a marcação de um tempo próprio. 

Do ponto de vista antropológico, os atos celebrativos 
são essenciais à manutenção da qualidade das relações 
na sociedade religando e reconciliando diferentes 
temporalidades, numa fusão temporo-espacial, reforçando 
os laços de sociabilidades e as práticas culturais comuns 
reafirmando traços identitários de uma comunidade/
sociedade específica. 

Sob essa perspectiva, as celebrações constituem 
tradições inventadas, no sentido proposto por Eric 
Hobsbawm (1997, p. 9): 

Inclui tanto as “tradições” realmente inventadas, cons-
truídas e formalmente institucionalizadas, quanto as 
que surgiram de maneira mais difícil de se localizar 
num período limitado e determinado de tempo – às ve-
zes coisa de poucos anos apenas – e se estabeleceram 
em enorme rapidez.  

Essas ‘tradições’ celebrativas estabelecem uma 
espécie de amálgama com o tecido urbano transfigurando as 
paisagens urbanas que singularizam as cidades.  Em outras 
palavras, conforme Kevin Lynch (1999), essas paisagens 
urbanas colaboram para uma construção mental que envolve 
não só o que é visível mas também o invisível, permitindo 
uma relação multissensorial com o espaço. Nesse sentido, 
os ritmos celebrativos, em alguns casos expressões de uma 
espacialidade mais ampla, modelam os espaços urbanos, 
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reconfigurando territórios ao criarem novos cenários e ao 
permitirem novas narrativas simbólicas. 

Dada a sua função modeladora do espaço urbano 
e enquanto reconfiguradora dos territórios, a celebração 
assume um papel central em tempos de globalização. O 
inventário das ocorrências celebrativas implica na valorização 
das culturas locais e contribui para o fortalecimento das 
identidades. Será nesse sentido que estaremos considerando 
as referências culturais relativas às celebrações de caráter 
cívico e religioso. Celebrações

Cívicas
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Aniversário da        
cidade

Trata-se de uma festa que comemora a emancipação da cidade, ocorrida 
em 30 de janeiro de 1938. O evento ocorre na Praça dos Pioneiros e contempla: o 
hasteamento da  bandeira da cidade, discurso do prefeito, missa na Catedral de Santo 
Antônio, corrida rústica, passeio de bicicleta, show gratuito de bandas locais e o bolo de 
aniversário da cidade; além, de atividades culturais variadas programadas em diversos 
lugares da cidade ao longo da semana do evento. 

PESQUISA: Isabella Lopes, Myrelle Marzochi
TEXTO: Patrícia Falco Genovez
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Desfile Cívico
(7 de Setembro)

Trata-se de uma parada militar que enfatiza a ordem e a organização estatal. 
Esse tipo de parada militar costumava ocorrer eventualmente no período colonial. A 
parada, que surgiu nos anos subsequentes à Independência foi esmaecida no período 
regencial, retornando no início do Segundo Reinado. O evento relaciona os conceitos de 
Nacionalismo, Civismo, Cidadania e Patriotismo. Inicialmente, o evento agregava apenas 
militares. Foi no governo Vargas que estudantes, agremiações diversas e sindicatos foram 
incluídos. Desde então, a população de boa parte dos municípios brasileiros rememora 
a Independência do Brasil da metrópole portuguesa, compondo a celebração do dia da 
Pátria agregando participações diversas. No caso específico de Governador Valadares, o 
evento foi organizado em alas, no intuito de mostrar uma dada configuração social: ala  
cívica, ala histórica, ala da natureza, ala esportiva e ala cultural.

PESQUISA: Isabella Lopes, Myrelle Marzochi
TEXTO: Patrícia Falco Genovez 

Celebrações

Religiosas
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Cultos Afro-
brasileiros

Segundo um levantamento realizado em 2004, Governador Valadares contava 
com 80 centros de umbanda, geralmente presentes em bairros da cidade. A religião é 
caracterizada por um sincretismo religioso que une os orixás (entidades africanas) a 
santos católicos. Geralmente, os santos católicos mais cultuados possuem um orixá que 
lhes correspondem. Esta tradição nasceu ainda nos séculos XVIII e XIX como forma 
de escamotear o culto africano recorrendo-se ao imaginário católico, quando a religião 
africana sofreu forte perseguição. Alguns exemplos que podem ser citados são: Santa 
Bárbara, cultuada como Iansã; São João, cultuado como Xangô e São Sebastião, cultuado 
como Oxossi. Outras entidades, tais como ciganas, pretos velhos, caboclos (índios) e 
crianças (erês) são também cultuadas. Em Governador Valadares e nos distritos, o culto 
acontece em locais específicos: na mata, nas cachoeiras, em pedreiras, nos rios, e nas 
estradas. O rio Doce é utilizado para estes cultos, geralmente na passagem do ano, onde 
são realizados despachos (presentes) à entidade das águas conhecida como Oxum.

PESQUISA e TEXTO: José Bispo Ferreira Filho
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Festa da Assunção de 
Nossa Senhora 

Nossa Senhora, a escolhida para gerar o Salvador é um modelo de obediência 
e considerada a edificadora da família.  A Festa da Assunção de Nossa Senhora ocorre no 
bairro Turmalina. A comunidade católica participa das celebrações e da confraternização 
das barraquinhas, com ações entre amigos e sorteio de brindes.

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.

Festa de Santa Rita 
de Cássia

A festa de Santa Rita ocorre no dia 22 de maio. A data é marcada por vários 
eventos, dente eles: a Caminhada dos Romeiros (saída às 4h da Praça Serra Lima), a 
Celebração Eucarística dos Romeiros (às 6h), a Celebração Eucarística das Rosas (às 
10h), a Súplica a Santa Rita (ao meio dia), a Celebração Eucarística da Saúde (às 15h) 
e a Solene Celebração Eucarística e Procissão de Santa Rita (às 18h). Cada um desses 
eventos é significativo para a comunidade: durante a novena verifica-se o ponto de união 
das catorze comunidades da paróquia; na caminhada a comunidade se faz presente; as 
barraquinhas contribuem para as obras sociais.

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.
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Festa de Santo    
Antônio

As Barraquinhas se localizam em frente à Praça da Matriz e iniciam suas 
atividades com a missa de abertura da trezena de Santo Antônio, padroeiro da cidade de 
Governador Valadares. Elas se configuram num elemento tradicional e de referência da 
Celebração da Trezena de Santo Antônio. Têm como objetivo a arrecadação de fundos 
para manter entidades assistenciais. Alguns alimentos são marcas desta celebração e já 
se tornaram tradicionais, dentre os quais destacamos: a famosa torta doce denominada 
Brastemp além das comidas e bebidas típicas de festas juninas.

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.

Trata-se de uma festa tradicionalmente evangélica em que são convidados 
vários pastores e bispos de outras cidades. A festa acontece na Sexta Feira Santa, no 
centro da cidade e, geralmente, conta com atrações de renome nacional como Mara 
Maravilha, Dedé Santana e Cassiane, além de outros artistas famosos convertidos na 
fé e no culto evangélico. A multidão lota o centro da cidade uma vez que Governador 
Valadares possui centenas de igrejas evangélicas de diferentes denominações.  As igrejas 
neo-pentecostais são as mais numerosas, além de denominações tradicionais como a 
presbiteriana, a metodista e a batista. Um momento de avivamento faz parte do culto, 
que conta com a devoção de milhares de fiéis.

PESQUISA E TEXTO: José Bispo Ferreira Filho.

Grande Sermão da 
Montanha
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Novena de Nossa Se-
nhora da Assunção

A Novena de Nossa Senhora da Assunção é uma das expressões de 
religiosidade da paróquia do bairro Turmalina, em Governador Valadares.  No mês de 
Agosto, entre os dias 8 a 16, a paróquia promove celebrações que, de acordo com a 
Diocese, “envolve toda a comunidade na preparação da liturgia e das músicas”.  Em cada 
dia da Novena há um celebrante diferente e o tema da celebração é modificado, assim 
como a música de acompanhamento. Trata-se de uma expressão de fé e envolvimento 
de toda a comunidade.

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.

Novena de Nossa 
Senhora das Graças

A novena teve início na década de 1950, após a concepção da Igreja. A igreja tem Nossa 
Senhora das Graças como sua padroeira, logo se começou a novena em contemplação/veneração à Nossa 
Senhora, o qual tem como data festiva o dia 27 de novembro.  Durante os nove dias (18 a 27) realizavam-
se missas/celebrações, além de refletirem sobre a vida e caminhada de Maria. Após as missas realizavam-
se barraquinhas, quermesses, durante os nove dias, com comidas típicas, bingo, leilões, os quais tem o 
objetivo de levantar fundos para a igreja. Ao longo dos anos foi-se percebendo algumas mudanças como 
acréscimo de encenações, homenagem à Maria, novos padres foram convidados para celebrar as missas 
durante a novena. Em 2015, houve a procissão luminosa no dia 28 de novembro, com a imagem de Nossa 
Senhora das Graças, em um pequeno trecho da avenida Minas Gerais, saindo da “praça da Waldinely” 
até ao templo. Após a procissão houve a missa e barraquinhas. A novena marca a união da paróquia em 
torno da sua padroeira. É um momento que o povo de Deus se reúne para intensificar mais suas  
orações, praticar a caridade e confraternizar-se com as diversas comunidades presentes.

PESQUISA e TEXTO: Patrícia Falco Genovez, Délia Ferreira Ramalho, Lidia Mara da Silva, Marcelo Brunetti 
Lins.
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Trezena de Santo 
Antônio

A Trezena é em louvor a Santo Antônio nos treze dias antecedentes à sua festa. 
É um referencial histórico e religioso de Governador Valadares. Há mais de 30 anos 
reúne pastorais, movimentos e entidades na organização das celebrações e interação 
com toda a comunidade por meio das barraquinhas. Essa tradição tem fortalecido a 
ação beneficente que angaria fundos para diversas entidades assistenciais da cidade. 
A Trezena inicia-se no mês de maio e passou a ser considerada pela população como 
um importante evento de devoção, partilha e vivência fraterna segundo o modelo de 
vida de Santo Antônio de Pádua/ Itália. Inicialmente, havia uma festa no mês de maio 
que ocorria na praça, em frente à Catedral. Essa festa deixou de acontecer por um 
determinado período até que, na década de 1980, Pedro Eustáquio Pires solicitou ao 
Pároco que autorizasse uma festa em homenagem ao Santo Padroeiro da cidade. A festa 
começou com a Novena de Santo Antônio e, depois, passou a ser Trezena. Hoje a festa 
constitui-se como uma referência cultural local, com barraquinhas, bingos, celebrações 
de missa e procissão.

PESQUISA e TEXTO: Patrícia Falco Genovez, Ana Carolina Lemas Gomes, Lívia Mara Pires Rocha, Marcela 
Ferreira Brandão Veiga, Marcus Vinícius Moreira de Souza Fernandes, Ingrid Cristina Feital Martins, Fabrícia 
Alves de Moraes, Barbara Rodrigues Gomes, Rafaela Ferreira Alves.
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Formas de
Expressão
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Códigos

José Bispo Ferreira Filho

cozinha de condimentos

funde no espírito

os códigos que falam

e badalam os sinos.

na voz longitude

retorna  as canções

que estavam dormidas

e a solicitude na ponte

dos símbolos fica amiúde

na mão dos meninos.

e na vizinhança

cuja semelhança faz presen-
te,

joga-se no telhado a raiz do 
dente

para que cresça branco ba-
tente.

Costumes

José Bispo Ferreira Filho

o costume do barbeiro

é o mesmo do ferreiro,

que é o mesmo do mateiro,

que é o mesmo do vaqueiro.

na cozinha, fogão a lenha ver-
melho.

na parede, tachos de cobre es-
pelhos

e o alho no cheiro dos tempe-
ros.
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Formas de       
Expressão1

O termo Expressão tem origem no latim expressĭo. Nesse sentido 
indica a declaração de algo que se quer fazer entender. As expressões 
podem ocorrer por meio de locuções, gestos ou  movimentos corporais. 

Na definição acolhida pelo IPHAN (2013) as expressões se 
manifestam nas diferentes formas de linguagem, sejam elas visuais, 
artísticas, escritas ou orais; “nas tradições e nas diversas manifestações 
e práticas culturais. Dentre os exemplos citados, destacam-se: pintura, 
escultura, fotografia, filmes, artesanatos, dança,  teatro, espetáculo, corso, 
(...) provérbios, lendas, mitos, contos, cânticos, ditados, rimas, trovas, 
adivinhações, orações, ladainhas, expressões regionais, gírias,  encenações, 

1  Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). Edu-
cação Patrimonial: Manual de aplicação (Programa Mais Educação). 
Brasília: IPHAN/DAF/Cogedip/Ceduc, 2013. HAESBAERT, R. O mito 
da desterritorialização: do “fim dos territórios” à mutiterritorialidade. 
2.ed. Rio de Janeiro: Bretrand Brasil, 2006. SERPA, A. (Org.). Cidade 
popular: trama de relações sócio-espaciais. Salvador: EDUFBA, 2007. 
SERPA, A., org. Espaços culturais: vivências, imaginações e represen-
tações [online]. Salvador: EDUFBA, 2008. TELLES, V. S. Nas tramas da 
cidade: trajetórias urbanas e seus territórios. São Paulo: Humanitas, 
2006. CERTEAU, M. A invenção do cotidiano – Artes de fazer. 17ª ed., 
Petrópolis: Vozes, 2011.

dizeres e orações nas benzeduras e práticas medicinais,  recitais, cânticos 
de mutirão para realizar um trabalho, hip-hop (que envolve o break, o 
rap e o grafite),  pintura indígena,  dança do candomblé, o jeito de tocar e 
dançar forró ou as diferentes festas que envolvem a figura do boi”. Todas 
essas manifestações são elementos que vão adquirir uma significação 
no momento em que se apresentam como uma determinada expressão. 
O mesmo objeto, apesar de ter a mesma matéria, pode significar algo 
totalmente diferente dependendo da expressão. 

As expressões são fundamentais para a constituição de territórios 
uma vez que revestem o espaço de valores e significados. É por meio 
delas que um território pode ser reconhecido, favorecendo a 
atuação dos diferentes grupos sociais, resultando em novas relações às 
quais subjazem valores culturais comuns. 

São as expressões, portanto, que distinguem 
um território do outro, especialmente num contexto de 
globalização. Elas auxiliam na conservação da dimensão 
comunitária, reafirmando as redes de sociabilidade locais. 
Elas permeiam a intricada relação cotidiana entre a memória 
e o espaço vivido dimensionando e reinventando territórios 
simbólicos fora da lógica hegemônica. 

Ressalte-se que tais formas de expressão ao mesmo 
tempo em que distinguem, dimensionam e reinventam 
territórios também se encontram submetidas a um jogo 
político de visibilidades e invisibilidades que podem 
empoderar ou amnesiar/anestesiar determinados grupos 
sociais. 
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Será no intuito de dar visibilidade aos diversos territórios e 

redes de sociabilidade que consideraremos as mais diversas formas 
de expressão: artesanatao, culinária, cultura geek, dança, esporte, 
exposições, festas populares, festas típicas, folcore local,  música, teatro.

Artesanato
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A feira ocorre aos Domingos (pela manhã) e Quinta-feira (à noite), na Praça 
dos Pioneiros – localizada na área central de Governador Valadares, entre a rua Peçanha, 
a Avenida Minas Gerais e as ruas Marechal Floriano e Prudente de Morais. A responsável 
atual pela organização da feira é a diretora da Associação dos Artesãos de Governador 
Valadares, Cláudia Valéria de Souza. Desde 1983, a feira vem sendo realizada na cidade. 
Antes de chegar na localidade atual, foi realizada na Ilha dos Araújos e Praça Serra 
Lima. O intuito da feira, desde o início, foi promover a interação da população com 
o artesanato local, e isso vem sendo aprimorado no decorrer dos anos. O local onde a 
feira ocorre, a Praça dos Pioneiros, é um ponto de referência para a população. Além do 
artesanato, a feira congrega outras atividades: barracas de culinária, o trenzinho, eventos 
diversos e shows eventuais. Esse evento semanal se tornou uma referência cultural local 
na  divulgação e exposição do trabalho artesanal dos feirantes; para os eventos, encontros 
e shows que ali são realizados e, de forma significativa na promoção do envolvimento da 
sociedade com a cultura local e regional.

Feira de Artesanato
 (Feirinha)

PESQUISA e TEXTO: Patrícia Falco Genovez, Aléxia Lanini Axer Dmasceno, Bruna Dumbá Caldeira, Rafaela 
Teles Marinho e Caíque Augusto Viana.
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Culinária
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Culinária do Mercado
 Municipal

A culinária do Mercado Municipal de Governador Valadares (MG) que estamos 
considerando como uma referência cultural inclui desde os produtos comercializados 
até aqueles elaborados e produzidos no local. Destaca-se a diversificação de temperos, 
frutas, hortifrútis, carnes e peixes.  Esta culinário reflete a cultura popular e o modo de 
viver da população local e de entorno. É um significativo veículo da identidade popular 
e de um estilo de sociabilidade peculiar estabelecida entre os comerciantes e os clientes.

PESQUISA e TEXTO: Patrícia Falco Genovez, Ayandra Ferreira Lopes, Bruna Karoline Alves de Oliveira, 
Juniérica Gomes de Sousa, Larissa Silveira Ventura e Caíque Augusto Viana.

Barraquinha 
Vicentina de 
comida típica

A Sociedade de São Vicente de Paulo (SSVP), cuja fundação ocorreu há 
180 anos na França, estabeleceu-se na cidade em 1928, através da Conferência Santo 
Antônio, vinculada à Paróquia de Santo Antônio.  As obras de maior destaque na cidade 
são: o Lar dos Velhinhos e a Casa de Recuperação Dona Zulmira (bairro Santo Antônio).  
Esta ação social dos Vicentinos possui como uma de suas fontes de financiamento as 
barraquinhas da festa de Santo Antônio na Paróquia de Santo Antônio, em Governador 
Valadares. As barraquinhas tornaram-se um referencial da ação vicentina, divulgando 
as ações sociais dessa sociedade. Esta prática se tornou uma ação solidária de caráter 
comunitário, pois envolve entidades e moradores locais que participam da festa de Santo 
Antônio no intuito de ajudar os mais necessitados. Além disso, tem um significado 
religioso para os católicos, já que se comemora o dia de Santo Antônio e se pratica um 
dos mandamentos de Jesus Cristo: ajudar o próximo.

PESQUISA: Cynthia Luisa Cruz Mafra, Thaise Alves Barroso de Oliveira, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi.
TEXTO: Patrícia Falco Genovez
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Barraquinhas de 
Maio

No Mês de Maria, a Igreja Católica organiza quermesses em praticamente 
todas as paróquias da cidade. O evento acontece em um espaço anexo às igrejas e conta 
com música ao vivo, jogos como a famosa “pescaria”, “tiro ao alvo” e “lançamento de 
argolas”. Em muitas ocasiões, a Banda Lira 30 de Janeiro é convidada para abrilhantar 
a noite. A renda é, geralmente, empregada em auxílio aos necessitados de entidades 
assistenciais. Além dos jogos, algumas comidas e bebidas típicas são servidas aos 
freqüentadores, tais como  canjicão (com milho branco, amendoim e coco ralado), 
quentão, churrasquinho e mexidão,  dentre outros quitutes. São várias as quermesses 
de destaque na cidade, mas, dentre as mais tradicionais, podemos citar as do Bairro 
Santa Rita, a da Ilha dos Araújos, do Jardim Pérola, do Bairro de Lourdes, da Vila dos 
Montes. O evento ocorre paralelamente com outras tradições católicas, como procissão 
(geralmente com lanternas feitas de papel de seda) e Coraação de Maria, que reúne 
crianças trajadas de anjos.

PESQUISA E TEXTO: José Bispo Ferreira Filho

Cultura
Geek
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Festival Valadares 
Power

O Valadares Power (VP) é um grupo de jovens que presta assessoria na área 
cultural para outros jovens da cidade de Governador Valadares e região, desde 2007. 
Em 2010 passou a ser referência em toda a região. O grupo conta com a ajuda de 
entidades civis organizadas para valorizar outros grupos dentro e fora da cidade.  O 
VP realiza festivais em diversos lugares da cidade para valorizar as atividades culturais 
que acontecem ao longo do ano. O propósito é unir as várias expressões culturais dos 
gêneros geeks, otaku e desporto underground em apenas um local no mês de setembro, 
promovendo um evento que dura dois dias e atrai um público de  idades variadas e 
gostos diversos.

Pesquisa e texto: Patrícia Falco Genovez, Aline Aparecida da Silva, Jederson Nascimento e Silva, Raissa Maria 
Fonseca da Rocha.
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Dança
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Capoeira 
LuandAngola

Trata-se de uma dança, uma luta e um jogo ao mesmo tempo, onde cada 
participante desempenha o seu papel, seja como instrumentista, cantor ou quem está 
executando a dança através do ritmo ditado nos instrumentos. O grupo LuandAngola foi 
fundado em 2008 com intuito de usar a capoeira como forma de projeto sociocultural. 
A capoeira foi utilizada como veículo para transformar a vida das pessoas. A sede está 
localizada no Bairro Santa Rita, mas há atividades em vários bairros: Santo Antônio, 
Jardim Perola, Santa Helena e Bairro São Pedro; como também na cidade de São Geraldo 
de Tumiritinga e Vitória/ES. São usados os seguintes instrumentos: Berimbau, Pandeiro, 
Atabaque, Agogô. 

PESQUISA E TEXTO: Patrícia Falco Genovez, Simone Nunes Ricardo Guedes, Raquel Martins Vasconcelos
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Hip Hop

O movimento Hip Hop é conhecido pelo “Street Dance”, no português, 
Dança de rua (B-boys), Graffite, Mcs e Djs. A intenção é a de promover competições, 
sem uso da violência, mas, destacando a arte, integrando os jovens em festas e eventos 
que promovem a cultura, fortalecendo suas origens. O vestuário da cultura Hip Hop é 
caracterizado por roupas largas e alongadas, tênis descolados, às vezes, de cano alto, bonés 
de aba reta, cordões grandes, cintos diferentes. No Hip Hop a inovação e criatividade 
são sempre bem-vindas e aceitas. Esse tipo de movimento tem atraído vários grupos de 
jovens em bairros da periferia de Governador Valadares.

PESQUISA E TEXTO: Patrícia Falco Genovez, Simone Nunes Ricardo Guedes, Raquel Martins Vasconcelos

O Ballet em
Governador Valadares

A dança expressa aspectos íntimos do ser humano e pode ser considerada uma 
expressão cultural carregada de memória e tradição de um povo. O ballet faz parte da 
cultura valadarense há anos. A cidade conta com diversas academias voltadas para essa 
modalidade. Podemos ver sua importância durante a semana da dança que ocorre no 
mês de março, na qual se comemora o dia internacional da dança, onde várias academias 
de dança se reúnem para apresentar um espetáculo para a comunidade. Além disso, essa 
expressão artística já se tornou uma tradição nas apresentações dessas academias em 
eventos do encerramento do ano. 

PESQUISA E TEXTO: Patrícia Falco Genovez, Vanessa Velame Cruzeiro Pedroni.
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Semana da Dança

A Semana da Dança, idealizada pela bailarina, produtora cultural e coreógrafa 
Tatiana Tassis, teve início em 2012 e se tornou um evento anual. De acordo com sua 
idealizadora, o intuito do evento é difundir, valorizar e fomentar a  Dança na cidade 
de Governador Valadares e dar oportunidade a bailarinos, professores, coreógrafos e 
público em geral de vivenciar “momentos de fruição, conhecimento e troca, através de 
oficinas, debates, palestras e espetáculos de dança”. O evento promove uma participação 
democrática considerando a Dança como uma oportunidade para quebrar barreiras 
sociais e estéticas.

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi. 
TEXTO:  Patrícia Falco Genovez

Esporte
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Canoagem

A Canoagem é um esporte náutico praticado, especialmente, no bairro Ilha 
dos Araújos, a maior ilha fluvial do rio Doce. Paulo Guido, antigo morador da Ilha dos 
Araújos foi um dos pioneiros na prática da canoagem e se tornou um dos seus maiores 
incetivadores. Sebastián Cuattrin, argentino naturalizado brasileiro, é um dos maiores 
atletas de canoagem do país. Ele começou a remar em Governador Valadares, nas 
águas do rio Doce, depois que sua familia se mudou para a cidade. Infelizmente, após o 
rompimento da barragem de Fundão (BHP Billiton / Vale), a prática da canoagem vem 
sofrendo com a lama depositada ao longo do rio, dificultando a ocorrência de eventos 
esportivos. 

PESQUISA: Isabella Lopes, Myrelle Marzochi. 
TEXTO:  Patrícia Falco Genovez
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Surf no rio Doce

O Rio Doce possui um leito muito rochoso. Como conseqüência disso 
suas águas são consideradas muito revolutas em algumas partes como, por exemplo, 
nas proximidades do Bairro São Tarcísio. Por causa disso, alguns jovens aventureiros 
aproveitam para realizar grandes façanhas, como o surf de rio, esporte considerado 
muito perigoso uma vez que, em caso de alguma queda, a pessoa pode ser atirada nas 
pedras e sofrer possivelmente alguma espécie de traumatismo, podendo até mesmo vir 
a óbito.

PESQUISA E TEXTO: José Bispo Ferreira Filho.

Voo Livre

Governador Valadares é conhecida mundialmente como a capital mundial 
do vôo livre. O Pico da Ibituruna apresenta excelentes condições para essa prática, 
com 1.123 metros de altitude acima do nível do mar e 840 metros em relação à cidade. 
Os eventos relacionados ao vôo livre ocorrem, há mais de 25 anos, especialmente 
entre os meses de fevereiro e março, quando pilotos de diversas partes do Brasil e do 
mundo participam de campeonatos. Além das condições favoráveis do relevo, a malha 
rodoviária contribui para o resgate permitindo voar em quase todas as direções sobre 
boas estradas e rodovias. A Associação Valadarense de Voo Livre (AVVL) possui mais 
de oitenta associados e instrutores credenciados para atuarem na formação de novos 
pilotos, oferecendo ao aluno todo suporte necessário para seu aprendizado. Em virtude 
dessa tradição e das condições favoráveis, a cidade já sediou por duas vezes a final do 
campeonato mundial de vôo livre, em 2014 e 2017.

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi
TEXTO: Patrícia Falco Genovez
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Exposições
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ExpoAgro GV

A Expoagro GV é um evento que traz em sua essência a vocação agropecuária 
que marca a região. O destaque inicialmente era a exposição de animais e produtos 
agrícolas. A primeira edição ocorreu em 1969, na fazenda do produtor rural Jother 
Peres, no bairro São Pedro. A segunda edição ocorreu somente em 1971 com o apoio 
da União Ruralista Rio Doce. Gradativamente, o evento foi tomando proporções 
maiores e passou a ser realizada no atual Parque de Exposições José Tavares Pereira. O 
evento ocorre uma vez por ano, no mês de julho, e tem duração de 3 a 10 dias. Devido 
à tradição, a Expoagro é considerada a melhor festa do interior de Minas, atraindo um 
grande número de pessoas para suas diversas atrações: missa sertaneja, exposição de 
animais, de produtos agrícolas, concursos leiteiros, rodeios, vaquejada, leilões, parque 
de diversões, barracas com comidas típicas e shows com artistas nacionais. Além das 
atrações o evento se tornou uma referência no segmento de feiras de agronegócio, 
favorecendo a interação entre a classe de produtores rurais para o aprimoramento do 
setor e reforçando os elementos culturais de uma sociedade que, apesar de imersa num 
ambiente urbano, mantém práticas cotidianas vinculadas ao campo.

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi. 
TEXTO:  Patrícia Falco Genovez
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ExpoLeste

A Mostra Empresarial do Leste Mineiro (EXPOLESTE) ocorre desde 2000. 
Promovida pela Associação Empresarial e Comercial de Governador Valadares, a mostra 
busca dar visibilidade às mais diversas atividades do comércio, indústrias e empresas 
locais e regionais. O evento contribui para consolidar a posição de Governador Valadares 
como polo econômico e de serviços.

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi
TEXTO: Patrícia Falco Genovez 

ExpoNoivas

A ExpoNoivas é uma feira composta por vários expositores que oferecem 
diversos serviços voltados para a realização de casamentos. A feira acontece no mês de 
maio no GV Shopping, desde 2002. Na feira os noivos de Governador Valadares e região 
buscam tanto os serviços mais tradicionais como aqueles mais inovadores no ramo dos 
cerimoniais de casamento. A exposição abrange uma grande quantidade de expositores 
que tem como objetivo mostrar os seus serviços de forma prática, mantendo um contato 
direto com os visitantes. A feira tem um papel cultural importante no município e na 
região em virtude da influência que exerce de modo direto e indireto nos estilos dos 
cerimoniais de inúmeros casamentos locais, inserindo e/ou alterando elementos da 
tradição local.

Pesquisa e texto: Patrícia Falco Genovez, Gessica Alves Moreira, Nathalia Dias Oliveira, Nathalia Fraga
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Exposição de
Orquídeas

No início da década de 1990 as  exposições de orquídeas eram feitas em 
praças públicas, feiras e quadras poliesportivas. Ao longo do tempo a exposição de 
orquídeas foi agregando mais expositores e alcançando um público maior. Hoje ela 
tem status de exposição, agregando competições por espécies de plantas, belezas, 
raridade, etc, organizadas Sociedade de Orquidófila Valadarense (SOVAL). O 
crescimento do movimento orquidófilo ocorreu devido ao conhecimento da população 
e a conscientização quanto a forma de cultivar e preservar as orquídeas. Atualmente, 
a exposição tem um significado muito grande para Governados Valadares, pois é 
frequentada por pessoas que tem o pensamento voltado para a cultura e meio ambiente.  

Pesquisa e texto: Patrícia Falco Genovez, Jhefferson Mota Siqueira; Flávia Ramos; Letícia Gomes; Sibelly 
Freitas Alberto Guerra Valadares.

Festas 
Populares
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CarnaBretas

O Carnaval fora de época denominado Carnabretas iniciou-se em 2014 nas 
ruas do bairro Vila Bretas. O “Bloco dos boi” é formado por foliões que usam abadás 
vendidos pela comissão organizadora do evento. 

PESQUISA: Isabella Lopes, Myrelle Marzochi
TEXTO: Patrícia Falco Genovez 
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CarnaPérola

O Carnaval fora de época denominado Carnapérola iniciou-se em 2016. O 
bloco ‘Vem com nóis” é formado por membros da Comunidade do Bairro Jardim Pérola. 

PESQUISA: Isabella Lopes, Myrelle Marzochi
TEXTO: Patrícia Falco Genovez 

Carnapina

O Bloco carnavalesco Carnapina foi fundado em 2011. É formado por 
membros da Comunidade do Carapina. O bloco, gerenciado pelo senhor José Carlos 
possui finalidades sociais e reflete a influência de outros blocos de rua, dentre os quais: o 
Cordão do Bola Preta, Escolas de Samba e a banda local Lira 30 de Janeiro. 

PESQUISA: Isabella Lopes, Myrelle Marzochi
TEXTO: Patrícia Falco Genovez 
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Festa da Fantasia

A festa ocorre anualmente há 26 anos. A tradição começou quando os amigos 
Guilherme Pontes e Eduardo Coelho fizeram a primeira Festa da Fantasia no quintal da 
casa de Pontes, no bairro Sítio das Flores. O evento programado para 300 convidados 
não foi capaz de acolher as mais de 500 pessoas que ficaram do lado de fora. Devido ao 
sucesso, a festa passou a ocorrer no Espaço Cultural da Açucareira, com público médio de 
15 mil pessoas. O evento já ocorreu em diferentes meses do ano: maio, junho e outubro. 
A Festa da Fantasia é considerada uma das maiores festas do gênero no Brasil e a maior 
em Minas Gerais, tornando-se tradicional no calendário de eventos da cidade e região. 
As atrações, além da criatividade dos participantes, são os shows de cantores nacionais 
e regionais. Além das atrações o evento movimenta lojas de acessórios e armarinhos, 
costureiras, taxistas, ambulantes, rede hoteleira e gastronômica. Nos últimos anos 
a Festa da Fantasia tem ocorrido na Boate Monalisa ou no Parque de Exposições de 
Governador Valadares.

PESQUISA: Isabella Lopes, Myrelle Marzochi
TEXTO: Patrícia Falco Genovez 

Gevê Folia

A festa do Gevê Folia ocorre desde 1995, geralmente no mês de abril, com 
duração de 3 a 4 dias. Inicialmente o Gevê Folia recebeu o nome de CarnaGV, promovido 
por universitários do extinto Bloco Galera 20. O Gevê Folia é considerada a micareta 
mais tradicional da região. Devido à estrutura e organização tem sido considerado um 
dos carnavais fora de época mais seguro do país, atraindo foliões de diversas cidades 
de Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia e Rio de Janeiro. Desde 2006, a micareta ocorre 
no Parque de Exposições José Tavares Pereira onde é montado o Circuito da Folia 
com Blocos e Trios Elétricos de expressão nacional, atraindo um público diário de 
aproximadamente 25.000 pessoas. O evento é uma expressão popular que dá visibilidade 
a uma identidade local que dialoga com elementos do Carnaval baiano, proporcionando 
uma interação cultural, mesclando diferentes visões de mundo.

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi. 
TEXTO:  Patrícia Falco Genovez
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Moto Fest GV

O evento teve início na década de 1990 e está em sua 14ª edição. O Moto Fest 
GV é organizado por Motociclistas e Motoclubes de Governador Valadares. O evento 
ocorre na Praça dos Pioneiros, no centro da cidade, e reúne motociclista de diversos 
Estados do Brasil numa grande confraternização, reunindo entre 600 e 800 pessoas 
de diversas partes do Brasil. De acordo com o organizador do encontro, Servilho 
José Teixeira, aproximadamente 150 pessoas de Valadares participam do evento. 
Os participantes se consideram uma irmandade e se diferenciam do motoqueiro ao 
afirmarem que o motociclista aprecia o veículo e usa a motocicleta por prazer. As últimas 
confraternizações contaram com a presença de bandas, com uma praça de alimentação 
e tendas para vendas de acessórios usados pelos motociclistas. O encontro faz parte do 
calendário de eventos da Prefeitura Municipal de Governador Valadares e é aberto ao 
público. 

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi. 
TEXTO:  Patrícia Falco Genovez

O Trupico ou Trupico do Lalá é uma forma de expressão popular composta 
de ‘esquentas’ (festas menores em datas variadas antes do Carnaval). O Trupico foi 
organizado pela primeira vez em 2010 por uma antiga confraria masculina localizada 
no bairro Ilha dos Araújos em Governador Valadares, MG. Foi iniciado pelo senhor 
Milton Ribeiro e continuado pelo senhor Laércio Magalhães. A confraria mais tarde 
propôs a criação do Instituto Cultural Milton Ribeiro. Essa forma de expressão fomenta, 
por um lado, um sentido de pertencimento ao bairro e, por outro, reforça um antigo 
hábito da população valadarense de utilizar-se dos espaços públicos da cidade para a 
socialização de diferentes grupos sociais. Nos últimos anos o Trupico tem levado mais 
de 10.000 pessoas para a Avenida Rio Doce (bairro Ilha dos Araújos), congregando 
foliões de Governador Valadares, de cidades vizinhas e até mesmo de outros estados 
brasileiros. Por essas características o Trupico já se tornou uma referência no calendário 
cultural da cidade, estreitando os laços entre os valadarenses de diferentes grupos sociais 
e fomentando o comércio local. 
PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi. 
TEXTO:  Patrícia Falco Genovez

Trupico do Lalá
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Festas 
Típicas
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Festa Cultural - Colégio 
Franciscano Imaculada Conceição

O evento faz parte do calendário do Colégio Franciscano Imaculada Conceição 
(inaugurado em 1941). A instituição foi inspirada em “São Francisco, Santa Clara e 
Madre Serafina e apresenta como proposta o respeito à natureza, o comprometimento 
com o saber científico e crítico, voltado para a realidade e formação do cidadão crítico”. 
A Festa Cultural reflete a intenção do Colégio em inovar a celebração da festa junina, 
envolvendo os alunos e suas respectivas famílias. A festa tem um momento junino e, 
posteriormente, apresenta variados tipos de danças e culturas que dialogam com uma 
temática proposta a cada ano. Essa temática evoca estudo e reflexão por parte de todos 
os alunos. Toda a comunidade educativa participa da organização. Há barracas com 
comidas típicas do período junino, complementada por um cardápio variado. De um 
modo geral a festa busca manter a tradição das Festas Juninas mas incluindo temáticas 
atuais e promovendo uma integração cultural.

PESQUISA E TEXTO: Patrícia Falco Genovez, Karla Guedes Nunes Oliveira, Nayane Perpétuo Queirós, Stella 
Torres Amaral, Wesley Victor Almeida Nolasco
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Festa Maína - 
Colégio Ibituruna

A Festa Maína, de acordo com o Colégio Ibituruna: “É uma festa preparada 
pelos alunos, professores e funcionários do Colégio Ibituruna, assim como voluntários 
da missão escolápia, oportunizando, por meio do lazer, a integração entre a família e a 
escola, divulgando e vivenciando a riqueza do folclore nacional, com renda destinada 
a obra social Itaka”. O evento ocorre anualmente, no mês de maio. Na programação do 
evento há apresentações de danças e expressões culturais variadas de acordo com o tema 
escolhido a cada ano.

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi
TEXTO: Patrícia Falco Genovez 

Festas Juninas
Outra tradição católica que pode ser apreciada em Governador Valadares 

e nos distritos circunvizinhos são as Festas Juninas, que homenageiam três santos: 
Santo Antonio, São João e São Pedro. São organizadas quadrilhas animadas que 
utilizam palavras francesas aportuguesadas para marcar os movimentos da dança. 
Nos distritos de Penha do Cassiano, São José do Itapinoã e Santo Antonio do Pontal, 
as quadrilhas costumam ser bastante animadas e ocorrem durante todo o mês de 
Junho, geralmente aos domingos. As quermesses funcionam, geralmente, durante 
todo o mês caracteristicamente marcado por noites frias, em que são servidas bebidas 
como o quentão, sopas variadas, angu à baiana e canjicão. Ao final do mês, no dia 23 
de junho, véspera do Dia de São João, uma fogueira é erguida com madeiras secas e 
nela são assadas batatas doce. A tradição, segundo os católicos, se deve ao fato de que 
a fogueira está presente na vida de São João Batista. A meia-noite em ponto, alguns 
devotos mais fervorosos perfazem descalços a famosa travessia nas brasas da fogueira, 
que são espalhadas ainda incandescentes no chão. 
PESQUISA E TEXTO: José Bispo Ferreira Filho
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Folclore 
Local
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As Pastorinhas e 
a Marujada

Outras duas manifestações de folclore nos distritos de Governador Valadares 
que também estão relacionadas com o Natal e homenageiam o nascimento do Menino 
Jesus, são as Pastorinhas e a Marujada. As duas tradições existem no Brasil desde o 
século XIX e acontecem sempre no período de 24 de dezembro a 06 de janeiro, na 
Zona rural. Na apresentação, crianças e adolescentes que formam o grupo, trajados a 
caráter, cantam e dançam pelas ruas de Goiabal e Derribadinha. A apresentação das 
Pastorinhas se divide em duas fileiras paralelas, que durante todo o tempo cantam em 
homenagem ao Menino Jesus. Alguns dos personagens mais comuns são os Anjos, 
os Pastores e a Estrela de Belém. Já a Marujada, possui como personagens o capitão 
do navio, o piloto e o embaixador. Trata-se de uma dança de inspiração náutica, de 
origem ibérica. O bailado dos marujos acontece também de 25 de dezembro a 6 de 
janeiro ao som de cuícas, pandeiros, violas, cavaquinhos e rabecas e pode ser apreciado 
nos distritos de Nova Floresta e Penha do Cassiano. O bailado representa a luta entre 
mouros e cristãos, dramatiza as lutas lusitanas e as conquistas marítimas. Trajados 
de marinheiros e empunhando armas, o bailado simboliza a derrocada do Islamismo 
frente à superioridade do Catolicismo. Ao final da batalha, os mouros – derrotados – são 
convertidos e batizados.
PESQUISA E TEXTO: José Bispo Ferreira Filho
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Festival de Folclore -
Penha do Cassiano

O festival acontece anualmente, no segundo semestre, no Distrito de Penha 
do Cassiano (Governador Valadares). O acesso principal para o local do evento é pela BR 
381 no sentido GV - BH. O evento se configura como um o resgate da história dos grupos 
de diversas referências culturais. A origem remonta à dança da Marujada em Sebastião 
de Tronqueiras- MG que, mais tarde, migrou para a região do distrito de Penha do 
Cassiano onde se estabeleceu na forma da Dança dos Caboclinhos. atualmente o festival 
abrange quase toda a região do Vale do Rio Doce, chegando a um raio de abrangência de 
300 km² com representantes do município de Virginópolis e de diversas comunidades 
indígenas do Vale. Durante o evento ocorrem  apresentações de vários grupos culturais, 
como: Caboclinhos, Marujadas, Folias de Reis entre outros. O festival significa o resgate 
da história dos grupos folclóricos regionais, mantendo viva a memória do povo através 
de suas manifestações culturais resguardando às gerações futuras o direitos à memoria 
e a educação patrimonial.

Pesquisa e texto: Patrícia Falco Genovez, Daniel Karlos de Abreu Leonardo, Osiel Lima da Cunha e Vilson 
Pereira Batista

Folia de Reis

O percurso das Folias de Reis era, nas primeiras décadas do século XX, feito 
à noite, da véspera de Natal, em 24 de dezembro, até o dia 2 de fevereiro, festa de Nossa 
Senhora das Candeias (Candelária). Com o tempo, a festa se prolongou até o dia 06 
de janeiro, dia dos Santos Reis. No meio rural, elas representavam os próprios Reis 
Magos e saiam angariando fundos em sítios e fazendas da micro-região de Governador 
Valadares. Eram conhecidas como “Folia de Reis de Caixa”. No perímetro urbano da 
cidade, o grupo recebia os nomes de Folia de Reis de Banda, Folia de Reis de Música, 
ou simplesmente Folia de Reis. Os grupos são compostos por membros que fazem parte 
de famílias e a tradição é transmitida de pai para filho. Em Governador Valadares e 
arredores, os grupos de folias ainda são muito comuns. Nos distritos Penha do Cassiano, 
Santo Antonio do Pontal, São José do Itapinoã, Vila Nova Floresta, Brejaubinha e Chonin 
de Baixo, existem atualmente grupos de folias que atuam em devoção aos Reis Magos 
e a São Sebastião. No perímetro urbano, bairros como Vila dos Montes, Jardim Pérola, 
São Raimundo e Santa Rita, já tiveram grupos de folias. Atualmente a tradição ficou 
enfraquecida.
PESQUISA E TEXTO: José Bispo Ferreira Filho
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Grupo de Reisado

Os palhaços têm simbologia variada sendo, na maioria das vezes, identificados 
com o mal: espião do Rei Herodes ou representantes do diabo; mas existem também 
declarações inversas, de que são “os guias das bandeiras” ou que os palhaços são dois: 
um que dançou para o Rei Herodes e outro que fugiu com o Menino Deus, portanto, 
representando o bem. Alguns Grupos de Reisado agregaram outro personagem, o 
bumba Meu Boi ou “Boi Janeiro”, que percorre as casas com o grupo. O “pouso” é o 
local onde os foliões descansam, pernoitam e deixam os seus instrumentos. Durante a 
Jornada da Folia no meio rural.

PESQUISA E TEXTO: José Bispo Ferreira Filho

Grupo de Folia 
do Rio Doce

Trata-se de um grupo parafolclórico originado de um musical que aconteceu 
na Universidade Vale do Rio Doce (Univale) em 2005, que reuniu música, teatro, 
cenografia e dança. O grupo dedica-se a resgatar tradições da região como reisados, 
dentro de uma proposta ecológica de proteção às matas e ao rio Doce. Com o tempo 
agregou outros elementos folclóricos como um Bumba Meu Boi, batizado de Boi 
Quirino em homenagem ao artista plástico valadarense Quirino Rosa e já se apresentou 
em várias ocasiões dentro e fora dos campi da Univale. 

PESQUISA E TEXTO: José Bispo Ferreira Filho
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A Procissão de 
São Sebastião

Os personagens da Folia de Reis são vários: o “Bastião” é o palhaço ou 
boneca, representando Judas Iscariotes; o “devoto” é a pessoa que acompanha o grupo, 
participando das visitas. Todo grupo de folia possui um “mestre” (o mesmo que 
embaixador ou capitão), que é o responsável pelo grupo de foliões. O “festeiro” é o folião 
escolhido entre os promesseiros. É quem organiza a Festa. O “giro”, é o momento do 
processo ritual em que os foliões percorrem as casas dos promesseiros a fim de cumprir 
suas promessas. Trata-se de uma “jornada”, uma “viagem”. A “guia” ou “bandeira” é o 
objeto ritual de maior valor religioso dentro da Folia de Reis. Representa os Três Reis 
Magos.

PESQUISA E TEXTO: José Bispo Ferreira Filho Música
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Banda Lira 
30 de Janeiro

A Banda foi registrada em 1942 mas iniciou suas atividades antes mesmo da 
emancipação da cidade, em 1938, quando um grupo de amigos fizeram uma campanha 
para adquiri instrumentos. A pequena banda ficou conhecida como “Furiosa”. A 
constituição de uma banda local era uma das exigência da época para concretizar a 
emancipação municipal. A Banda teve como regentes os senhores João Lucas e Munir 
dos Santos Germano.  Trata-se, portanto, de uma das mais tradicionais associações 
culturais de Governador Valadares que sempre esteve presente em festas religiosas, 
cívicas e populares da cidade e região.  Ao longo de sua existência a Lira manteve a 
oferta de aulas gratuitas de música para a população. Atualmente, a Lira encontra-se 
estabelecida no bairro Centro, em Governador Valadares.

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi
TEXTO: Patrícia Falco Genovez
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Festival de Jazz de 
Governador Valadares

O Festival de Jazz de Governador Valadares ou Valadares Jazz Festival teve 
início em 1999 e está em sua 18ª edição. Idealizado pelo jornalista e produtor cultural 
Alpiniano Silva Filho, Tim Filho, o evento busca promover a música instrumental 
brasileira, especialmente o jazz e ritmos brasileiros, abrindo espaço para músicos e 
artistas que atuam à margem do mercado musical pautado na cultura de massa. Nas 
palavras de seu idealizador: o festival “permitiu que os valadarenses e moradores de 
cidades vizinhas tivessem a oportunidade de ver músicos geniais como Guinga, Hermeto 
Pascoal, Toninho Horta, Roberto Menescal, João Donato, Yamandú Costa, Danilo e 
Dori Caymmi, entre outros”. Além disso, é “o festival de jazz de maior longevidade em 
Minas Gerais e dentre os festivais de sua categoria em atividade no Brasil”.

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi. 
TEXTO:  Patrícia Falco Genovez

Geração Manacá

O Bar Manacá, situado na Rua dos Estudantes (Bairro Vila Bretas), abriu suas 
portas no início da década de 1990 com a proposta de reunir músicos e compositores 
autorais em eventos que aconteciam nas tardes de domingo. O resultado destes 
encontros, a princípio informais, foi que eles passaram a contar cada vez mais com 
a presença do grande público. Nos últimos 30 anos o bar experimentou fases de não 
funcionamento que chegaram a durar mais de um ano. Entretanto, o espaço se tornou 
conhecido por abrigar propostas musicais de músicos e cantores compositores como 
Diorgem Júnior, Elizeu Gabriel, Carlos Giacomin, Chico Ferreira Wagner Moura, Hélio 
Caó, Nídio Porto, Maurício Mansu, Kleber Carvalho, Henrique Beltrame, Bispo Filho, 
Marcos Aranha, Cilinha da Paisagem e Bebeto Viana, dentre outros.

PESQUISA E TEXTO: José Bispo Ferreira Filho
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Grupos de Choro
Em Governador Valadares, os bairros de Lourdes e Vila Isa eram locais 

freqüentados por muitos admiradores deste estilo musical, também conhecido por 
chorinho. O Bar do Giru (no Bairro de Lourdes), a Seresta do Santana e algumas casas 
particulares que, em situações de festas, enchiam-se de músicos chorões: dentre elas 
citamos as casas do Seu Bié (no Bairro Vila Isa), do Roberto Nascimento (no centro), 
do José Bispo Ferreira (em São Raimundo), do Seu Guilherme (na Vila Isa), do Seu Juca 
(no Bairro São Paulo), do Seu Francisco Ferreira (Bairro de Lourdes), dentre outros 
espaços. Trata-se de um estilo musical e instrumental que surgiu no Rio de Janeiro ainda 
no século XIX. Este gênero musical tem na improvisação um dos pontos de criatividade 
e virtuosidade. Já no início do século XX, alguns nomes são referências iniciais deste 
estilo no Brasil tais como Joaquim Calado, Ernesto Nazareth, Anacleto de Medeiros e 
Chiquinha Gonzaga, dentre outros. Nas casas dos chorões de Governador Valadares, 
essas músicas eram tocadas e cultuadas por uma legião de admiradores, principalmente 
em situações de festivas. O estilo influenciou músicos da geração posterior como 
Paulinho Manacá, Wagner Moura e Bispo Filho.

PESQUISA E TEXTO: José Bispo Ferreira Filho

Serenatas
Trata-se de um evento musical que acontece geralmente durante a madrugada 

junto à janela da pessoa que será homenageada. Em Governador Valadares as serenatas 
foram muito comuns nas décadas de 60, 70 e 80. Durante a serenata, o declarante (de 
amor, amizade ou gratidão) se posta junto à janela do homenageado com um grupo 
de pessoas convidadas a fazerem coro nas canções, que costumam durar até 1 hora. 
Após a primeira música, reza a tradição que o(a) homenageado(a) deve acender a luz 
da casa em sinal de agradecimento e para assinalar que está acordado(a) e escutando 
as músicas executadas. Após a terceira ou quarta música, geralmente a pessoa vem até 
o lado de fora agradecer pessoalmente. Outros, dependendo da casa, abrem a janela. 
Com a urbanização e verticalização da cidade verificada nas décadas mais recentes, 
as serenatas ficaram raras e difíceis de acontecer da maneira tradicional. No entanto, 
elas ainda acontecem Governador Valadares. Atualmente, os grupos estão vinculados 
a irmandades das igrejas católicas e presbiterianas. Dentre estes grupos podemos citar 
os “serenateiros” da Igreja Nossa Senhora de Fátima (Bairro Vila Isa), da Quarta Igreja 
Presbiteriana (Bairro São Raimundo), do Santuário do Bairro Santa Rita, e da Igreja São 
José (Bairro Vila Bretas), dentre outros.

PESQUISA E TEXTO: José Bispo Ferreira Filho



204 205

Serestas

Nas décadas de 50, 60 e 70, alguns bairros de Governador Valadares se 
destacam em matéria de serestas, estilo musical que difundia a música romântica de 
décadas passadas e que tinha como representantes, alguns nomes importantes como 
Sílvio Caldas, Pixinguinha, Orestes Barbosa Ataulfo Alves, Cartola, Dilermano Reis, 
Francisco Petrônio, Angela Maria, Núbia Lafayete, Agnaldo Timóteo , Nélson Gonçalves, 
Pixinguinha e Braguinha, dentre outros. No centro da cidade um espaço marcou época, 
o espaço D. Camilo, bar, restaurante e local de dança em que se destacavam as figuras de 
Ralf Zaidan (saxofonista) e Messias Bispo (cantor). No Bairro de Lourdes, o Bar do Giru, 
situado na Rua Santos Dumont, foi outro espaço que era freqüentado principalmente 
por músicos “chorões”, que compunham a corporação do Sexto Batalhão e da Lira 30 
de Janeiro em suas respectivas bandas. Dentre eles é possível citar o Sargento Lopes, 
o Demerval, o Tio Cristo (clarinetista excepcional), o Tiburcinho (músico genial que 
criou uma verdadeira escola na cidade, formando vários músicos especializados em 
instrumentos de paleta como sax, clarinete, clarone), e o inesquecível Marinho (um dos 
fundadores da Lira 30 de janeiro, que tocava baixo tuba). Na Rua Pedro Lessa, a Seresta 
do Santana era outro espaço freqüentado por cantores, admiradores e músicos de cordas.
PESQUISA E TEXTO: José Bispo Ferreira Filho

Teatro
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Encenação da 
Paixão de Cristo 
A Encenação da Paixão de Cristo ocorre na Paróquia da Sagrada Família, 

no bairro Jardim Pérola. A encenação acontece anualmente, e celebra a Paixão, Morte 
e Ressureição de Jesus Cristo. O evento teve início na década de 1970, na igrejinha do 
São Cristóvão, com o Pe. Aníbal na década de 70. O teatro acontecia ao ar livre em cima 
de um caminhão, onde era assistido por 1500 pessoas. Com a construção da Paróquia 
Sagrada Família no formato de um teatro a encenação passou a ser feita nas escadarias da 
igreja. Há 10 anos Pe. José Ribeiro propôs que a encenação acontecesse dentro da igreja, 
trazendo maior conforto tanto para atores quanto ao público. A encenação acontece no 
altar e a Via-Sacra nos corredores. Os atores que participam da apresentação são todos 
voluntários. A encenação reforça aos paroquianos o caminho de dor e sofrimento de 
Jesus; assim como, o percurso de sua divina missão, quando de forma humilde, obedeceu 
a seu Pai e demonstrou amor à humanidade.

PESQUISA E TEXTO: Patrícia Falco Genovez, Dariele Rodrigues, Graziella Knust
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Grupo de Teatro 
Corpo e Alma

Grupo de teatro que também fez muito sucesso na década de 80, tendo 
conquistado, inclusive, um público expressivo em outros estados brasileiros. O grupo era 
liderado por atores como Geraldo Silva (O Gererê), também conhecido como produtor 
musical e pela atriz Márcia Capela, dentre outros. Dentre as peças de maior destaque, 
citamos a famosa “República Banana”.

PESQUISA E TEXTO: José Bispo Ferreira Filho

Grupo Teatral 
Reflexus 

O Grupo Teatral Reflexus foi fundado em 2003, por alguns jovens artistas 
oriundos de outros grupos da cidade, com o intuito de fazer arte. Devido algumas 
dificuldades o grupo, aderiu um cômodo, na casa de um dos integrantes como sede. 
Com o apoio de Maria Miguel, patrona do grupo, foi apresentado o primeiro espetáculo, 
tendo em cena, 8 atores.  O teatro de rua é uma atividade marcante em toda caminhada 
do grupo, onde se busca, sempre, uma interpretação brasileira, a partir de ideias simples, 
corriqueiras e cotidianas, voltada para uma investigação junto às raízes das comédias, 
dramas e costumes, formando uma ponte de contato direto entre público-ator- cultura. 
Ao longo de sua existência o grupo recebeu prêmios e indicações: 2004 – Prêmio de 
melhor espetáculo de rua, melhores textos originais, melhores trilha sonora e melhor 
atriz no Festival de Teatro de Varginha, com o espetáculo Vale da Miséria. 2005 – 
Melhor espetáculo de rua e melhor atriz, no Festival Nacional de Teatro de Conselheiro 
Lafaiete. 2006 – Prêmio de Melhor Atriz no Festival de Teatro de Ipatinga, com a peça 
Fuxicos. Aém de mais de 20 indicações em diversos festivais de teatro. O Grupo reúne os 
seguintes atores: Yasmine Pimenta – Atriz/Financeiro, Valdicélio Martins – Ator, Bruno 
Pimenta – Ator e Yuri Martins – Ator
PESQUISA E TEXTO: Patrícia Falco Genovez e Yuri Martins
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Katarriso Companhia 
de Teatro 

   Companha de teatro que atua desde 3 de novembro de 1991. Possui 
como missão: “Atuar junto a sociedade como mecanismo de criação, manutenção 
e desenvolvimento da cultura usando nossos espetáculos teatrais como veículo de 
comunicação para educar, conscientizar, entreter e divertir nossos diferentes públicos”.

PESQUISA E TEXTO: José Bispo Ferreira Filho
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Lugares
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PRAÇA SERRA LIMA (CENTRO DE GOVERNADOR VALADARES)

FONTE: MAPIO.NET
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Lugar

José Ferreira Bispo Filho

onde nos conduzimos

e fincamos raízes

com futuros planos

ali celebramos o círculo das gerações.

na dança temporal do vento

sopra a folhagem que plantamos

e crescem filhos após filhos

numa ciranda de tantos anos.

e nascem estórias que ficam antigas.

uma após a outra vão sendo preservadas

na gaveta da cômoda antiga
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Lugares
Para uma melhor compreensão das tensões que 

permeiam o mundo contemporâneo, foi necessário que se 
aperfeiçoasse e renovasse o conceito de lugar, considerado 
durante muito tempo e, de forma secundária, apenas como 
uma porção mais ou menos definida do espaço. 

Vários teóricos, portanto, se dedicaram ao estudo 
de uma visão menos positivista da geografia, trazendo à 
tona esse debate: Milton Santos, Rafesttin, Claval, Tuan, 
Haesbaert entre outros1. Na perspectiva trazida por tais 
autores, a geografia passa a ser estudada não somente 
no espaço circunscrito, geometrizado, mas pela inserção 
do “homem-no-mundo”, de como ele lida com os espaços, 
incluindo os seus aspectos também subjetivos – o homem 

1 CLAVAL, P. Epistemologia da Geografia. Florianópolis: Ed. da UFSC, 
2011. HAESBAERT, Rogério et al. O território em tempos de globaliza-
ção. Etc, espaço, tempo e crítica. Revista Eletrônica de Ciências So-
ciais Aplicadas e outras coisas. n° 2 (4), vol. 1., Ago. 2007. RAFFESTIN, 
Claude. Por uma Geografia do Poder. São Paulo: Ática, 1993. SANTOS, 
Milton. A aceleração contemporânea: tempo mundo e espaço mundo. 
In: SANTOS, Milton et al. (orgs.). O novo mapa do mundo: fim de sé-
culo e globalização, São Paulo: HUCITEC, 1993. TUAN, Yi-Fi. Espaço e 
Lugar: a perspectiva da experiência. São Paulo: Difel 1983. Disponível 
em file:///C:/Users/edileila/Downloads/YI-FU%20TUAN%20-%20Es-
pa%C3%A7o%20e%20lugar%20_%20a%20perspectiva%20da%20expe-
ri%C3%AAncia%20(2).pdf. Acessado em 15/05/2017. 

explorando o espaço, se ligando à terra. Consideram que, 
por mais que o espaço pareça estático, no seu interior 
as coisas estão se movendo – ali estão acontecendo as 
experiências pessoais e coletivas, o que faz com que este 
espaço se transforme, numa dinâmica que é intrínseca à 
vida dos indivíduos. 

Trazemos, nesse contexto, esse novo contorno para 
o conceito de lugar para o que nos propusemos: a relação 
do espaço ao sentido que lhe é dado pelos indivíduos e pela 
comunidade onde o mesmo está inserido. É quando ele 
passa a ser compreendido e percebido, numa visão mais 
humanista, com base em valores afetivos ou de identidade. 

Nesse caminho, o sentido de lugar está ligado à ideia 
de significação:  a casa, a rua, a praça, a fazenda, a cidade, 
a Pátria torna-se e um lugar a partir do momento em que ele 
começa a ser apropriado, com base nas relações que nele se 
efetivam. Ali pode ser o espaço de celebrações, de rituais, 
de encontros ou até mesmo, o significado lhe é dado por ter 
ocorrido, no espaço, um fato marcante para a comunidade 
ou, ainda, porque este espaço comporta um objeto que 
se torna símbolo de algo experienciado. São os chamados 
“espaços vividos”.

Considerando este debate de primordial importância 
para o campo dessa ciência, para inventariarmos os lugares 
de Governador Valadares, portanto, buscamos elucidar 
o proposto e lançamos mão dos estudos acima, trazidos 
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pela Geografia Cultural ou Humanista, acreditando que 
tal proposta possa trazer novos olhares para os lugares da 
cidade. 

Aqui, levamos em conta a história da cidade e as 
micro-histórias das quais está impregnada. São elas que dão, 
a cada lugar, um significado, um sentido. São a partir desses 
dados, portanto, que descreveremos os lugares a seguir, 
subdivididos nas seguintes categorias: lugares assistenciais,  
lugares de devoção, lugares de educação e cultura, lugares 
relacionados à gastronomia e entretenimento, lugares 
de memória e vínculo com os antepassados, lugares de 
práticas curativas, lugares públicos e de sociabilidade, 
lugares privados e de sociabilidade, lugares que expressam 
valor ecológico, lugares de conexão e locomoção, lugares de 
recepção, lugares que veiculam e difundem informação e 
lugares de relativos a segurança pública e ressocialização.

Lugares 
Assistenciais
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Associação dos 
Ferroviários da Vale

A Associação Ferroviária Rio Doce, fundada em 1981, localiza-se no bairro 
Grã-Duquesa.

PESQUISA: Isabella Lopes e Myrelle Marzochi
TEXTO: Patrícia Falco Genovez
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Associação Santa
Luzia de Governador 

Valadares
A sede da Associação Santa Luzia localiza-se no bairro São Pedro. Foi fundada 

em 1978 para atender pessoas com deficiência física, visual, auditiva e mental. 

PESQUISA: Isabella Lopes e Myrelle Marzochi
TEXTO: Patrícia Falco Genovez

Casa de Repouso
Dona Zulmira

A sede da Casa de Repouso Dona Zulmira teve sua origem na “Casa dos 
Pobres”, fundada em 1933. Sua idealizadora, Dona Zulmira´, oferecia a própria casa, 
localizada próxima ao Mercado Municipal, aos desvalidos e doentes. A partir de 1960 a 
“Casa dos Pobres” passou a ser denominada “Fundação  Dona Zulmira”, localizada no 
bairro Santo Antônio.  A partir de 1973 a Fundação passou para a gerência da Sociedade 
São Vicente de Paulo adotando o nome de “Casa de Repouso Dona Zulmira”. Desde 
2005 a Casa de Repouso passou “a ser regulada por leis Federal, Estadual e Municipal, 
se tornando efetivamente uma ILPI – Instituição de Longa Permanência para Idosos, 
(Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 283, da ANVISA, de 26 de setembro de 
2005; Resolução nº 109, do CNAS, de 11 de novembro de 2009 e Resolução nº 16, do 
CNAS, de 05 de maio de 2010)”.

PESQUISA: Isabella Lopes e Myrelle Marzochi
TEXTO: Patrícia Falco Genovez
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Centro Social dos
Cabos e Soldados
de Minas Gerais

O Centro Social dos Cabos e Soldados de Minas Gerais possui várias 
regionais, dentre elas, a de Governador Valadares localizada no bairro Vila Bretas. O 
Centro oferece aos policiais militares e bombeiros os serviços de assessoria jurídica, casa 
de apoio e vários convênios; além de um clube de lazer, localizado em Alpercata, há 15 
quilômetros da cidade de Governador Valadares.

PESQUISA: Isabella Lopes e Myrelle Marzochi
TEXTO: Patrícia Falco Genovez

Fraternitas Mãe 
de  Deus

O Fraternitas Mãe de Deus é uma casa de acolhimento para mulheres em 
situação de vulnerabilidade, localizada no bairro Vila Rica. O lugar onde se encontra 
a Fraternitas sempre foi um símbolo de igualdade e irmandade para a comunidade e 
população de Governador Valadares. Ela tem como missão acolher mulheres que 
necessitam de cura e libertação, além de ajudar os filhos das dependentes químicas, 
as que passam fome e as necessitadas. O local foi habitado por freiras com objetivo 
de acolher não somente mulheres de Governador Valadares mas também de cidades 
próximas. Além disso, a casa promove a preservação de tradições religiosas e aspectos 
relacionados  à igualdade social.

PESQUISA e TEXTO: Patrícia Falco Genovez e Ágatha Rodrigues Costa Santos
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Lar dos 
Velhinhos

A sede do Lar dos Velhinhos localiza-se no bairro Esplanada.   Inicialmente 
denominado “Asilo dos Pobres Desamparados”, foi fundado em junho de 1938. Trata-
se de “uma associação civil de direito privado, filantrópica, beneficente, sem fins 
lucrativos, caritativa e de assistência social, de duração por tempo indeterminado, com 
personalidade jurídica distinta dos seus membros”. O Lar é mantido pela Sociedade São 
Vicente de Paulo.

PESQUISA: Isabella Lopes e Myrelle Marzochi
TEXTO: Patrícia Falco Genovez

Serviço Social do 
Comércio (SESC)

A primeira sede do SESC foi inaugurada “em 1974, com o nome de Centro de 
Atividades de Governador Valadares”. A sede atual do Centro de Atividades Governador 
Valadares, localizada no bairro Grã-Duquesa, foi inaugurada em 10 de abril de 1988. 
Além do Colégio Sesc Governador Valadares, implantado em fevereiro de 2014, a 
unidade oferece “atendimentos odontológicos; esporte, com aulas de dança, futsal, 
natação, hidroginástica, basquete, voleibol e handebol; educação, com a adoção de 
escolas públicas da cidade; lazer, com atividades de recreação para os usuários, Mini- 
Férias e ações de Lazer; cultura, com o Cine Sesc; além do trabalho social com os idosos 
e adolescentes, por meio do ‘’Sesc + Grupos”.

PESQUISA: Isabella Lopes e Myrelle Marzochi
TEXTO: Patrícia Falco Genovez
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Serviço Social 
da Indústria (SESI)

O Serviço Social da Indústria (SESI) localiza-se no bairro São Paulo e atua nas 
áreas da cultura, educação, esporte, lazer, saúde

PESQUISA: Isabella Lopes e Myrelle Marzochi
TEXTO: Patrícia Falco Genovez

Lugares 
Devocionais
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Centros e
Grupos 

Espíritas
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Associação Espírita
Vicente Pifano

A Associação Espírita Vicente Pifano localiza-se no bairro Centro, em 
Governador Valadares. Foi fundada em 26 de março de 1938. O atual presidente é 
Vicente Augusto Rodrigues Pifano.

PESQUISA e TEXTO: Patrícia Falco Genovez e Edileila Maria Leite Portes



238 239

Casa Espírita
Ana Néri

A Casa Espírita Ana Néri localiza-se no bairro Esplanada, em Governador 
Valadares. Foi fundada em 17 de março de 1988. O atual presidente é Hudson Ferreira 
Bento.

PESQUISA e TEXTO: Patrícia Falco Genovez e Edileila Maria Leite Portes

Centro Espírita
Joanna de Angelis

O Centro Espírita Joanna de Angelis localiza-se no bairro Ilha dos Araújos, 
em Governador Valadares.

PESQUISA e TEXTO: Patrícia Falco Genovez e Edileila Maria Leite Portes
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Centro Espírita
Nossa Lar

O Centro Espírita Nosso Lar localiza-se no bairro Turmalina, em Governador 
Valadares. Foi fundado em 14 de setembro de 2004. A atual presidente é Sandra Cristina 
Pinheiro.

PESQUISA e TEXTO: Patrícia Falco Genovez e Edileila Maria Leite Portes

Grupo de 
Fraternidade 

Martha Figner
O Grupo da Fraternidade Martha Figner localiza-se no bairro Nossa 

Senhora de Lourdes, em Governador Valadares. Foi fundado em 9 de abril de 1960. 
A atual presidente é Adriana Mara Pimentel Portugal. Trata-se de um grupo que tem 
por finalidade o estudo e a prática do Espiritismo, onde são difundidas mensagens de 
Paz, Amor, Fraternidade; além de Orações, entre outros temas. O Grupo realiza diversas 
atividades que envolvem a comunidade local. Um exemplo é a distribuição de cestas 
básicas, realizada aos sábados na própria sede do Grupo. Na sede há uma biblioteca com 
acervo próprio e aberta à população. Há também uma livraria com venda de diversos 
livros sobre a Doutrina Espírita. O grupo tem uma representação e aceitação muito boa 
com a comunidade, devido ao seu comprometimento social e espiritual. 

PESQUISA e TEXTO: Patrícia Falco Genovez e Edileila Maria Leite Portes, Karen Neves Madeira, Rayane 
Alexandre Cardozo, Regina Antônia Bosco de Menezes Silva
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Grupo Espírita 
André Gustavo

O Grupo Espírita André Gustavo localiza-se no bairro Centro, em Governador 
Valadares. Foi fundado em 3 de abril de 1953. O atual presidente é Alexandre Prado 
Alves.

PESQUISA e TEXTO: Patrícia Falco Genovez e Edileila Maria Leite Portes

Grupo Espírita
Chico Xavier

O Grupo Espírita Chico Xavier localiza-se no bairro Pérola, em Governador 
Valadares. Foi fundado em 18 de outubro de 2006. A atual presidente é Maria da 
Conceição Silva Porto.

PESQUISA e TEXTO: Patrícia Falco Genovez e Edileila Maria Leite Portes
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Grupo Espírita 
Paulo de Tarso

O Grupo Espírita Paulo de Tarso localiza-se no bairro Santa Rita, em 
Governador Valadares. Foi fundado em 11 de novembro de 2015. O atual presidente é 
Geraldo dos Santos Leite.

PESQUISA e TEXTO: Patrícia Falco Genovez e Edileila Maria Leite Portes

Grupo Espírita 
Recanto de Paz
O Grupo Espírita Recanto de Paz localiza-se no bairro Grã Duquesa, em 

Governador Valadares. Foi fundado em 12 de julho de 1983. A atual presidente é Zoraya 
Fátima Bolsoni Oliveira.

PESQUISA e TEXTO: Patrícia Falco Genovez e Edileila Maria Leite Portes
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Núcleo Espírita de
Evangelização 

Emmanuel
Núcleo Espírita de Evangelização Emmanuel localiza-se no bairro Vila dos 

Montes, em Governador Valadares. Foi fundado em 1º de setembro de 1988. O atual 
presidente é Euclides Acácio de Souza.

PESQUISA e TEXTO: Patrícia Falco Genovez e Edileila Maria Leite Portes

Cultos 
Afro
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Terreiros

Não foi possível identificar, nesta primeira etapa do inventário, os terreiros de 
Umbanda, Candomblé e Quimbanda em Governador Valadares.
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Igrejas
Adventistas
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Igreja Adventista
da Promessa

A Igreja Adventista da Promessa localiza-se no bairro São Paulo, em 
Governador Valadares. 

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi
TEXTO: Patrícia Falco Genovez
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Igreja Adventista
do Sétimo Dia

A Igreja Adventista do Sétimo Dia localiza-se no bairro Centro, em 
Governador Valadares. 

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi
TEXTO: Patrícia Falco Genovez

Igrejas
Assembleia

de
Deus
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Igreja da Assembleia 
Deus  Missionária

A Igreja Assembleia de Deus Missionária localiza-se no bairro São Raimundo, 
em Governador Valadares.

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi
TEXTO: Patrícia Falco Genovez
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Igreja da Assembleia 
de Deus  

A Igreja Assembleia de Deus localiza-se no bairro Altinópolis, em Governador 
Valadares.

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi
TEXTO: Patrícia Falco Genovez

Igreja Evangélica
da Assembleia 

A Igreja Evangélica Assembleia de Deus localiza-se no bairro São José, em 
Governador Valadares. 

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi
TEXTO: Patrícia Falco Genovez
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Igreja Evangélica
Assembleia 

Deus  Renovada
A Igreja Evangélica Assembleia de Deus Renovada localiza-se no bairro 

Centro, em Governador Valadares. 

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi
TEXTO: Patrícia Falco Genovez

Igrejas
Batista
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Igreja Batista
Água Viva

A Igreja Batista Água Viva localiza-se no bairro Santo Antônio, em 
Governador Valadares. 

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi
TEXTO: Patrícia Falco Genovez
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Igreja Batista
Apascentar

A Igreja Batista Apascentar localiza-se no bairro Centro, em Governador 
Valadares. 

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi
TEXTO: Patrícia Falco Genovez

Igreja Batista
Boas Novas

A Igreja Batista Boas Novas localiza-se no bairro Santa Helena, em 
Governador Valadares. 

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi
TEXTO: Patrícia Falco Genovez
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Igreja Batista
Cenáculo

A Igreja BatisA Igreja Batista Cenáculo localiza-se no bairro Santa Rita, em 
Governador Valadares. 

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi
TEXTO: Patrícia Falco Genovez

Igreja Batista
Central

A Igreja Batista Central localiza-se no bairro Centro, em Governador 
Valadares. 

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi
TEXTO: Patrícia Falco Genovez
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Igreja Batista
Esperança

A Igreja Batista da Esperança localiza-se no bairro Esperança, em Governador 
Valadares. 

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi
TEXTO: Patrícia Falco Genovez

Igreja Batista
Vila Isa

A Igreja Batista de Vila Isa localiza-se no bairro Vila Isa, em Governador 
Valadares. Inicialmente, as reuniões ocorreram nas imediações da Ibituruna, no bairro 
São Raimundo. Na década de 1950, mediante a troca de um terreno, a congregação 
iniciou a construção de um templo no bairro Vila Isa. Em dezembro de 1965 houve 
a inauguração oficial do templo. A Igreja promove atividades de assistência social 
envolvendo tanto as pessoas que frequentam o local, quanto a comunidade do entorno. 
Dentre essas atividades: a parceria com o Hospital Evangélico desde o início de sua 
construção, contribuindo financeiramente e também com orações e visitas aos doentes. A 
congregação também realiza pagamentos mensais ao Hospital Evangélico possibilitando 
que os membros mais carentes da sociedade possam obter consultas médicas sem ônus 
para os mesmos.

PESQUISA e TEXTO: Patrícia Falco Genovez, Aline Valerio Ribeiro Soares, Pollyana Cândido da Silva.
.
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Igreja Batista
do Calvário

A Igreja Batista do Calvário localiza-se no bairro Nossa Senhora de Lourdes, 
em Governador Valadares.

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi
TEXTO: Patrícia Falco Genovez

Igreja Batista
do Esplanada

A Igreja Batista do Esplanada localiza-se no bairro Esplanada, em Governador 
Valadares. A Igreja Batista da Esplanada teve seu início em 17 de abril de 1954, quando 
um grupo de 31 irmãos da 1ª Igreja Batista de Governador Valadares resolveu se 
organizar em Igreja, passando a denominar-se Igreja Batista Central, com sede à rua 
São Paulo.  No dia 15 de setembro de 1956 foi efetuada a compra dos lotes 27 e 28 
no loteamento denominado Vila Euzébio Cabral, posteriormente, bairro Esplanada. 
O novo templo, ainda inacabado, foi inaugurado em 17 de abril de 1957, como uma 
das primeiras construções deste bairro. Em 1982 iniciou-se a construção de um novo 
templo, projetado pelo arquiteto presbiteriano Dr. Jorge P. Azambuja. A inauguração 
ocorreu em 17 de abril de 1988. Ao celebrar seu Jubileu de Diamante, a comunidade 
Batista do Esplanada demonstra seu acolhimento e comprometimento social e religioso. 

PESQUISA e TEXTO: Patrícia Falco Genovez Daniel Victor Spínola Leite, Kélitta de Paula Gomes  
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Igreja Batista
El-Shaday

A Igreja Batista El-Shaday localiza-se no bairro Vila Bretas, em Governador 
Valadares. 

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi
TEXTO: Patrícia Falco Genovez

Igreja Batista
Frutos da Fé

A Igreja Batista Frutos da Fé localiza-se no bairro São José, em Governador 
Valadares. 

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi
TEXTO: Patrícia Falco Genovez
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Igreja Batista
(Ilha dos Araújos)

A Igreja Batista localiza-se no bairro Ilha dos Araújos, em Governador 
Valadares. 

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi
TEXTO: Patrícia Falco Genovez

Igreja Batista
Memorial

A Igreja Batista Memorial localiza-se no bairro São Cristóvão, em 
Governador Valadares. A Igreja teve início na década de 1970, por decisão da União 
Masculina Missionária da Primeira Igreja Batista.  Em agosto de 1974, com 53 
membros, foi organizada a Nona Igreja Batista da cidade, que adotou o nome Igreja 
Batista Betel, alterado em julho de 1975, para Nona Igreja Batista em Governador 
Valadares. Foi somente em janeiro de 1989 que os membros da igreja decidiram prestar 
uma homenagem aos seus membros fundadores e ao seu primeiro pastor e passou a se 
chamar Igreja Batista Memorial em Governador Valadares. Igreja Batista Memorial tem 
buscado ao longo dos anos ser um referencial para a comunidade local, se colocando 
à disposição das pessoas para apoio e ajuda, tanto materiais como espirituais, levando 
em consideração os princípios bíblicos. É um local de reunião com o intuito de atender 
os moradores do bairro São Cristóvão e arredores, estando mais próximo, não sendo 
necessário que as pessoas se desloquem para pontos mais distantes.

PESQUISA e TEXTO: Patrícia Falco Genovez, Dayane Vieira Silva, Warley Souza Silva
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Igreja Batista
Missão de Paz

A Igreja Batista Missão de Paz localiza-se no bairro Santa Rita, em Governador 
Valadares. 

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi
TEXTO: Patrícia Falco Genovez

Igreja Batista
Monte Sião

A Igreja Batista Monte Sião localiza-se no bairro Grã-Duquesa, em 
Governador Valadares. 

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi
TEXTO: Patrícia Falco Genovez
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Igreja Batista
Morada do Vale

A Igreja Batista Morada do Vale localiza-se no bairro Morada do Vale, em 
Governador Valadares. 

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi
TEXTO: Patrícia Falco Genovez

Igreja Batista
Moriá

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi
TEXTO: Patrícia Falco Genovez

A Igreja Batista Moriá localiza-se no bairro Ilha dos Araújos, em Governador 
Valadares. 
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Igreja Batista
Nova Chance

A Igreja Batista Nova Chance localiza-se no bairro Santa Terezinha, em 
Governador Valadares.

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi
TEXTO: Patrícia Falco Genovez

Igreja Batista
Nova Jerusalém
A Igreja Batista Nova Jeruslaém localiza-se no bairro São Pedro, em 

Governador Valadares. 

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi
TEXTO: Patrícia Falco Genovez
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Igreja Batista
‘O Caminho’

A Igreja Batista ‘O Caminho’ localiza-se no bairro Morado do Acampamento, 
em Governador Valadares. 

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi
TEXTO: Patrícia Falco Genovez

Igreja Batista
Renascer

A Igreja Batista Renascer localiza-se no bairro Santa Terezinha, em 
Governador Valadares. 

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi
TEXTO: Patrícia Falco Genovez
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Igreja Batista
Vida Plena

A Igreja Batista Vida Plena localiza-se no bairro Vila Bretas, em Governador 
Valadares. 

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi
TEXTO: Patrícia Falco Genovez

Igreja Batista
Vitória

A Igreja Batista Vitória localiza-se no bairro Jardim do Pérola, em Governador 
Valadares. 

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi
TEXTO: Patrícia Falco Genovez
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Primeira
Igreja Batista

A Primeira Igreja Batista de Governador Valadares, localizada no bairro 
Centro, em Governador Valadares. Inicialmente, em 1933, a congregação funcionava na 
rua Sá Carvalho, na casa de Ângelo Silva. O primeiro pastor da Igreja Batista de Figueira 
do Rio Doce foi o Pr. Antônio Armindo Júnior, da cidade de Aimorés, em caráter 
interino. A igreja só viria a ter um pastor efetivo em 04 de fevereiro de 1945, quando 
tomou posse o Pr. Nércio Côdo. Por esse caráter histórico, essa congregação pode ser 
considerada como uma referência local, testemunhando os primórdios da expansão 
urbana da cidade e servindo de marco e reafirmação histórica. A Primeira Igreja Batista 
traz a memória individual e coletiva dos moradores de Governador Valadares, visto que 
o local reúne a família, amigos e fiéis para as celebrações, atraindo até moradores de 
cidades próximas para suas festividades. Sua importância está no elo que os membros 
criam com o local. Sua história está atrelada à história da própria edificação, passando 
de geração em geração. A preservação, conservação e manutenção do bem promove a 
continuidade da sua história e protege a memória coletiva.
PESQUISA e TEXTO: Patrícia Falco Genovez e Myrelle Marzochi

Quarta
Igreja Batista

A Quarta Igreja Batista em Governador Valadares localiza-se no bairro Nossa 
Senhora de Lourdes, em Governador Valadares.

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi
TEXTO: Patrícia Falco Genovez
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Igrejas
Católicas
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Capela do Colégio 
Imaculada Conceição

Inicialmente, a Capela foi inaugurada em junho de 1964, sob a administração 
da Irmã Julieta Ramos.  O templo é uma construção neogótica que chama a atenção 
pela beleza e pelos elementos construtivos avançados para sua época. A Capela faz 
parte da história da cidade e foi construída no período da Ditadura Militar.  Pode-se 
considerá-la uma referência educacional em função de sua localização dentro de um 
colégio, integrando estudo e espiritualidade. É também uma referência cultural dado seu 
significado religioso local. 

Pesquisa e texto: Patrícia Falco Genovez, Mariana Alves dos Santos, Bruno Coelho Franco, Graciana Ceci 
Renan Braga, Lilian Renata Dias Leite, Marcos Vinícius Pardim.



292 293

Capela do Divino 
Espírito Santo

A Capela do Divino Espírito Santo, inaugurada em 1957, localiza-se no bairro 
Nossa Senhora de Lourdes, em Governador Valadares.  É também denominada de Capela 
do Espírito Santo, Capelinha ou Capela da rua Paraná. Em 1966, com a inauguração da 
nova matriz do bairro de Lourdes, a Capela foi vendida para um comerciante local. Foi 
somente em 1990 que a Capela voltou para a Paróquia de Nossa Senhora de Lourdes. 
Nela são realizadas Celebrações Eucarísticas (Missas), Celebração de Sacramento 
Matrimonial (Casamentos), Celebrações Eucarísticas Festivas (Bodas de Ouro, Bodas 
de Prata, 15 anos, etc.). Além de receber os fiéis em datas comemorativas para adoração 
ao Santíssimo e posterior procissão para a Matriz, entre tantas datas podemos citar: 
Festa de Nossa Senhora de Lourdes, Corpus Christi, Nossa Senhora Aparecida e outras.

PESQUISA e TEXTO: Patrícia Falco Genovez, Ana Paula Barros Andrade, Luciana Ferreira de Paula, Gustavo 
de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi
 

Capela do Sagrado
Coração de Jesus

A Capela do Sagrado Coração de Jesus localiza-se no bairro Centro, em 
Governador Valadares. Foi inaugurada em 2007. A “Capelinha da Avenida” faz parte 
da paróquia da Catedral e estabeleceu-se como um lugar de fé e reflexão em meio ao 
centro comercial da cidade, na Avenida Minas Gerais. O padre Francisco Vidal descreve 
a Capela como “um local pequeno mas aconchegante, de fácil acesso para várias pessoas. 
Servirá para adorar a Deus, recomeçar sua vida, casar, fazer planos e disponibilizar um 
horário do seu dia para lembrar-se Dele”. De acordo com a Catedral: “A “Capelinha 
da Avenida” é um verdadeiro Oásis na turbulência do centro da cidade, que fervilha 
no horário comercial e cumpre um papel importante na ação evangelizadora da Igreja 
Católica. As missas são celebradas diariamente, às 12h15”.

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi
TEXTO: Patrícia Falco Genovez
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Capela Santa Luzia

A Capela Santa Luzia localiza-se no bairro Santa Rita, em Governador 
Valadares.

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi
TEXTO: Patrícia Falco Genovez

Capela São Vicente
de Paulo

A Capela São Vicente de Paulo localiza-se no bairro Esplanada, em 
Governador Valadares. 

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi
TEXTO: Patrícia Falco Genovez
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Catedral de Santo
Antônio

A  Paróquia de Santo Antônio foi instituída em 1915 tendo como vigário o 
Frei Angélico de Campora (Ordem dos Capuchinhos). A Irmandade de Santo Antônio 
da Figueira foi fundada em 1924 com o objetivo de construir a matriz paroquial em 
homenagem a Santo Antônio de Pádua, santo padroeiro do município de Governador 
Valadares. No início da década de 1950 os padres João Verbeck, Antonio Goolsens e 
Teodoro Grond assumiram a Paróquia de Santo Antônio para preparar as instalações 
da nova diocese e construir a Igreja e a casa paroquial de Lourdes. A diocese foi criada 
em 1956, desmembrando-se da Arquidiocese de Diamantina e das Dioceses de Araçuaí 
e Caratinga quando o templo tornou-se Catedral. Em 1957, após a reforma da Igreja 
de Santo Antônio e da Praça Dom Manoel, o primeiro Bispo de Governador Valadares 
tomou posse, dom Hermínio Malzone Hugo.

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi
TEXTO: Patrícia Falco Genovez

Igreja Cristo
Redentor

A Igreja Cristo Redentor localiza-se no bairro Grã-Duquesa, em Governador 
Valadares. 

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi
TEXTO: Patrícia Falco Genovez
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Igreja de São
Raimundo

A Igreja São Raimundo localiza-se no bairro São Raimundo, em Governador 
Valadares. 

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi
TEXTO: Patrícia Falco Genovez

Igreja N. S. da 
Piedade  (Xonin 

de Cima) 
A igreja de Nossa Senhora da Piedade surge com a vila de Xonin de Cima, 

entre fins do século XIX e início do século XX. Nos primórdios, era apenas uma capelinha 
até tornar-se igreja e, por fim, receber um novo local e formato, como a atual Matriz. 
De qualquer modo, o vilarejo e posterior distrito de Xonin sempre manteve uma forte 
ligação com o seu centro religioso representado na Igreja de Nossa Senhora da Piedade, 
com o cemitério ao fundo. Mais do que uma referência cultural a Matriz é um lugar 
de memória que evoca em toda a comunidade lembranças de batizados, casamentos e 
despedidas de seus entes queridos.

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi
TEXTO: Patrícia Falco Genovez
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Igreja de Nossa 
Senhora Aparecida

A Igreja Nossa Senhora Aparecida localiza-se no bairro Ilha dos Araújos, em 
Governador Valadares. 

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi
TEXTO: Patrícia Falco Genovez

Igreja Nossa Senhora
da Assunção

A Igreja Nossa Senhora da Assunção localiza-se no bairro Turmalina, em 
Governador Valadares. 

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi
TEXTO: Patrícia Falco Genovez
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Igreja de Nossa   
Senhora da

 Imaculada Conceição
A Igreja Nossa Senhora da Imaculada Conceição localiza-se no bairro Jardim 

Ipê, em Governador Valadares.   

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi
TEXTO: Patrícia Falco Genovez

Igreja Nossa Senhora
de Fátima

A Igreja Nossa Senhora de Fátima localiza-se no bairro Vila Isa, em 
Governador Valadares.   

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi
TEXTO: Patrícia Falco Genovez



304 305

Igreja Nossa Senhora
de Guadalupe

A Igreja Nossa Senhora de Guadalupe localiza-se no bairro JK, em Governador 
Valadares. A Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe foi criada em 2003 pelo Bispo Dom 
Werner Siebenbrock. Foi sob a orientação do seminarista Cláudio José de Morais que 
a igreja teve sua construção iniciada para atender as oito comunidades existentes no 
bairro.

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi, Caique 
Viana
TEXTO: Patrícia Falco Genovez

Igreja Nossa Senhora
Rosa Mística

A Igreja Nossa Senhora Rosa Mística localiza-se no bairro Vale Verde, em 
Governador Valadares. 

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi, Caique 
Viana
TEXTO: Patrícia Falco Genovez
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Igreja Sagrada
Família

A Igreja Sagrada Família localiza-se no bairro Pérola, em Governador 
Valadares. 

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi e Caíque 
Augusto Viana.
TEXTO: Patrícia Falco Genovez

Igreja Sagrado 
Coração de Jesus

A Igreja Sagrado Coração de Jesus  localiza-se no bairro Jardim do Trevo, em 
Governador Valadares. 

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi e Caíque 
Augusto Viana.
TEXTO: Patrícia Falco Genovez
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Igreja Santa Rosa
de Lima

A Igreja Santa Rosa de Lima localiza-se no bairro Morada do Vale, em 
Governador Valadares. A fachada em estilo modernista traz como elemento central a 
pintura a óleo do artista Rogério Cordeiro, executada em 2004. A Igreja se configura 
como uma referência cultural de lugar visto que congrega a comunidade católica da 
região, fomenta reunião de adolescentes, jovens e casais e realiza quermesses anuais no 
mês de maio.

PESQUISA: Adriano Canuste Netto, Heliane das Graças Machado Santos Vieira, Romário Fintelman da Silva, 
Ruth Meire Gomes da Silva Soares
TEXTO: Patrícia Falco Genovez

Igreja Santa
Terezinha

A Igreja Santa Terezinha localiza-se no bairro Santa Terezinha, em Governador 
Valadares. 

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi e Caíque 
Augusto Viana.
TEXTO: Patrícia Falco Genovez
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Igreja São 
Cristóvão

A Igreja São Cristóvão, também conhecido como “Igrejinha”, localiza-se na 
divisa dos bairros São José e Vila Império, em Governador Valadares. A “Igrejinha” foi 
uma iniciativa do padre Francisco, hoje na Catedral. Ela iniciou suas atividades, em 
1977, numa antiga casa de limpar arroz que foi sendo gradativamente modificada para 
acomodar os fiéis, antes mesmo da construção da matriz.Desde então ela já passou por 
duas reformas para melhor receber a comunidade, a última foi para a instalação do ar 
condicionado. Os Eventos mais importantes ao longo do ano são: Semana das Dores 
de Nossa Senhora na Semana Santa no mês de Abril, culminando com a procissão do 
encontro que sai da Igrejinha em direção a Matriz (Igreja Sagrada Família) e o Tríduo de 
São Cristóvão,em Julho.

PESQUISA e TEXTO: Patrícia Falco Genovez e Isabella Lopes.

Igreja São Francisco
Xavier

A Igreja São Francisco Xavier localiza-se no bairro Sotero Inácio Ramos 
(SIR), em Governador Valadares. 

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi
TEXTO: Patrícia Falco Genovez
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Igreja São Geraldo

A Igreja São Geraldo localiza-se no bairro Vila Mariana, em Governador 
Valadares. 

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi
TEXTO: Patrícia Falco Genovez

Igreja São 
João XXIII

A Igreja São João XXIII localiza-se no bairro Vila dos Montes, em Governador 
Valadares.  A Paróquia foi instalada em 2015. Fazem parte dela as seguintes comunidades: 
“a Comunidade Matriz Menino Jesus de Praga, na Vila dos Montes; São Sebastião, no 
Bairro Conquista; e Santo Expedito, na Cidade Jardim”, de acordo com dados da Diocese.

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi
TEXTO: Patrícia Falco Genovez
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Igreja São José
Operário

A Igreja São José Operário localiza-se no bairro Vila Bretas, em Governador 
Valadares. 

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi
TEXTO: Patrícia Falco Genovez

Matriz Nossa
Senhora de Lourdes

A igreja Nossa Senhora de Lourdes está localizada entre as ruas Israel 
Pinheiro e Pedro Lessa, no bairro de Nossa Senhora de Lourdes. Em 1950 o bairro 
possui uma pequena igreja de madeira que foi substituída com a chegada dos padres 
espiritanos. A Matriz foi construída no antigo campo de aviação sob o comando do 
padre João Verbeek. Além da construção da Matriz o padre Verbeek construiu duas 
capelas e escolas nos bairros Santa Terezinha e Vila Bretas; uma maternidade e um 
hospital para crianças. Fundada em 1962, a igreja foi um projeto de um engenheiro 
de Belo Horizonte, construída com o auxílio de outros profissionais de Governador 
Valadares. A construção se deu em apenas três anos e foi feita em concreto armado, 
com diversos vitrais importados escolhidos durante a sua construção. A igreja é uma 
referência tanto pelo sua arquitetura quanto pelo seu valor histórico e cultural. Possui 
um significado social e histórico para a população visto que a igreja faz parte do dia a 
dia dos moradores, seja pelos seus projetos sociais ou pela imponência arquitetônica.

Pesquisa e texto: Patrícia Falco Genovez, Anne Prates Souza, Artur Alves Amaral, Sthael Cristina M. de S. 
Teixeira.



316 317

Santuário Santa 
Rita de Cássia

Inicialmente, a igreja de Santa Rita foi construída em um terreno adquirido em 
1963 com a chegada dos Frades Capuchinhos. Posteriormente, a Paróquia de Santa Rita 
foi criada em 1967. Em 1991, a Igreja foi consagrada como Santuário Diocesano de Santa 
Rita. O Santuário localiza-se na Avenida Washington Luiz, 2627, no bairro Santa Rita em 
Governador Valadares. A construção foi promovida mediante a ajuda da comunidade 
e dos comerciantes locais. O templo foi construído em alvenaria de tijolo e revestido de 
cerâmica, imitando tijolo e barro cozido. A cobertura foi feita em telha de fibrocimento 
e suas portas e janelas feitas de ferro com enfeites de vidro ornamental. Possui o formato 
de cruz grega e uma de suas pontas voltada para o norte. Para os moradores do bairro, o 
Santuário “é a pérola do bairro”. Ou seja, a igreja é uma preciosidade para a comunidade. 
Entretanto, pode ser considerada também uma referência para a cidade e região, devido 
ao grande número de fiéis que recebe cotidianamente.

PESQUISA e TEXTO: Patrícia Falco Genovez, Mayke Douglas Martins de Souza, Débora Fontes de Oliveira, 
Ludimila Souza Marques, Camila Andrade de Freitas

Igreja
do Evangelho
Quadrangular
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Igreja do Evangelho
Quadrangular

A Igreja do Evangelho Quadrangular localiza-se no bairro São Raimundo, em 
Governador Valadares.
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Primeira Igreja 
do Evangelho
Quadrangular

A Primeira Igreja do Evangelho Quadrangular localiza-se no bairro Centro, 
em Governador Valadares. 

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi e Caíque 
Augusto Viana.
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.

Igreja
Luterana
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Comunidade 
Evangélica 

Luterana Cristo
A Comunidade Evangélica Luterana Cristo localiza-se no bairro São Paulo, 

em Governador Valadares. 

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi e Caíque 
Augusto Viana.
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.
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Igreja
Maranata
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Igreja Cristã
Maranata

A Igreja Cristã Maranata localiza-se no bairro São Paulo, em Governador 
Valadares. 

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi e Caíque 
Augusto Viana.
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.
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Igrejas
Metodistas
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Igreja  Metodista

A Igreja Metodista localiza-se no bairro Santa Helena, em Governador 
Valadares.

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi e Caíque 
Augusto Viana.
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.
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Igreja Metodista 
Central

A Igreja Metodista localiza-se no bairro Centro, em Governador Valadares. 

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi e Caíque 
Augusto Viana.
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.

Igreja Metodista
Wesleyana

(São Paulo)
A Igreja Metodista Wesleyana localiza-se no bairro São Paulo, em Governador 

Valadares

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi e Caíque 
Augusto Viana.
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.
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Igreja Metodista
Wesleyana

(N. S. de Lourdes)
A Igreja Metodista Wesleyana localiza-se no bairro Nossa Senhora de 

Lourdes, em Governador Valadares. 

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi e Caíque 
Augusto Viana.
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.

Igrejas
Pentecostais
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Igreja Ebenézer
Pentescotal

A Igreja Ebenézer Pentescotal localiza-se no bairro São Raimundo, em 
Governador Valadares. 

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi e Caíque 
Augusto Viana.
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.
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Igreja Evangélica
Pentescotal Casa 

de Deus
A Igreja Evangélica Pentecostal Casa de Deus localiza-se no bairro JK, em 

Governador Valadares. 

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi e Caíque 
Augusto Viana.
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.

Igreja Pentecostal 
Missões para Cristo

A Igreja Pentecostal Missões para Cristo localiza-se no bairro São Paulo, em 
Governador Valadares. 

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi e Caíque 
Augusto Viana.
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.
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Igreja Pentecostal 
Trindade Divina

A Igreja Pentecostal Trindade Divina localiza-se no bairro São José, em 
Governador Valadares. 

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi e Caíque 
Augusto Viana.
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.

Igrejas
Presbiterianas
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Primeira Igreja
Presbiteriana

A Primeira Igreja Presbiteriana localiza-se no bairro Centro, em Governador 
Valadares.

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi e Caíque 
Augusto Viana.
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.
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Primeira Igreja  
Presbiteriana do 

Esplanada
A Primeira Igreja Presbiteriana localiza-se no bairro Esplanada, em 

Governador Valadares. 

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi e Caíque 
Augusto Viana.
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.

Segunda Igreja 
Presbiteriana 

Renovada
A Segunda Igreja Presbiteriana Renovada localiza-se no bairro Santa Rita, em 

Governador Valadares. 

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi e Caíque 
Augusto Viana.
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.
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Terceira Igreja
Presbiteriana

Renovada
A Terceira Igreja Presbiteriana Renovada de Governador Valadares localiza-

se no bairro Jardim Pérola, em Governador Valadares. 

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi e Caíque 
Augusto Viana.
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.

Quarta Igreja
Presbiteriana

Renovada
A Quarta Igreja Presbiteriana Renovada localiza-se no bairro Vila Bretas, em 

Governador Valadares. 

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi e Caíque 
Augusto Viana.
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.
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Quarta Igreja
Presbiteriana do

Brasil
A Quarta Igreja Presbiteriana do Brasil encontra-se localizada no bairro São 

Raimundo, em Governador Valadares. Essa Igreja tem sido muito significativa para todos 
os membros que lá congregam. Nesse templo, congregam famílias cujos antecessores 
participaram da construção da edificação, consolidando uma memória e uma identidade 
próprias. Lá, ocorrem várias celebrações anuais que reafirmam esta identidade, pois são 
nestas datas que ocorrem o reencontro de antigos membros vindos de outras igrejas e 
até mesmo de outras cidades. O templo é memorável também por outros motivos: há 
celebrações variadas como casamentos e cerimônias fúnebres que trazem para cada um 
dos membros, lembranças de um determinado tempo e/ou ocasião passados. 

PESQUISA e TEXTO: Patrícia Falco Genovez e Lorena Emerick Eller.

Quinta Igreja 
Presbiteriana Jardim

das Oliveiras
A congregação da Quinta Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveira (IPJO) 

foi iniciada em 12 de fevereiro de 1959, na antiga Vila Placidina Cabral, hoje bairro 
São Paulo. O reverendo Celcino Rosa, conseguiu a doação de uma área, na qual foi 
construído um simples pavilhão. Em maio de 1959, foi lançada a pedra fundamental 
e dia 30 de agosto do mesmo ano, ocorreu a inauguração de um novo templo, tendo 
como oficiante da cerimônia o reverendo Américo Gomes. No domingo seguinte à 
inauguração teve início a escola dominical com 169 alunos. Na década de 1980, após 
muito trabalho e dedicação a igreja IPJO já contava com 515 membros e com uma escola 
dominical de 600 alunos. Desde então os trabalhos de educação cristã foram estendidos 
e passou-se a abrigar salas para educação pré-escolar de Valadares, sem nenhum fim 
lucrativo. Em 1987 um novo templo foi inaugurado, construído com verba e recursos 
da própria igreja. 

Pesquisa e Texto: Ananda Aguiar Silva e Patrícia Falco Genovez
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Sexta Igreja 
Presbiteriana

A Sexta Igreja Presbiteriana de Governador Valadares localiza-se no bairro 
São Pedro, em Governador Valadares. 

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi e Caíque 
Augusto Viana.
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.

Sétima Igreja 
Presbiteriana

A Sétima Igreja Presbiteriana localiza-se no bairro Santa Rita, em Governador 
Valadares. 

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi e Caíque 
Augusto Viana.
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.
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Nona Igreja 
Presbiteriana

Renovada
A Nona Igreja Presbiteriana Renovada localiza-se no bairro Grã-Duquesa, 

em Governador Valadares. 

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi e Caíque 
Augusto Viana.
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.

Igreja Presbiteriana
Aprisco das Ovelhas

A Igreja Presbiteriana Aprisco das Ovelhas localiza-se no bairro Betel, em 
Governador Valadares. 

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi e Caíque 
Augusto Viana.
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.
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Igreja Presbiteriana
(Ilha dos Araújos)

A Igreja Presbiteriana localiza-se no bairro Ilha dos Araújos, em Governador 
Valadares. 

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi e Caíque 
Augusto Viana.
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.

Igreja Presbiteriana
(Altinópolis)

A Igreja Presbiteriana localiza-se no bairro Altinópolis, em Governador 
Valadares.

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi e Caíque 
Augusto Viana.
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.
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Igreja Presbiteriana
(Grã-Duquesa)

A Igreja Presbiteriana localiza-se no bairro Grã-Duquesa, em Governador 
Valadares. 

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi e Caíque 
Augusto Viana.
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.

Igreja Presbiteriana
(Esperança)

A Igreja Presbiteriana Esperança localiza-se no bairro Nossa Senhora de 
Lourdes, em Governador Valadares. A Igreja foi fundada em 1958 e funcionava em uma 
garagem na casa de um dos irmãos da Igreja, pertencente a família Ramos. A instituição 
passou por várias modificações com o passar dos anos. No inicio era a Primeira Igreja 
Presbiteriana Renovada, sendo, com o passar do tempo, desvinculada do presbitério, se 
tornando uma igreja independente: Igreja Presbiteriana Esperança.

PESQUISA E TEXTO: Patrícia Falco Genovez, Isabela de Castro e Viveiros, Izabella Menezes, Lara Mendes 
Silva
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Igreja Presbiteriana
Filadélfia

A Igreja Presbiteriana Filadélfia localiza-se no bairro Nossa Senhora 
de Lourdes, em Governador Valadares. A Igreja Presbiteriana Filadélfia pode ser 
considerada como uma referência cultural não somente por fazer parte da história da 
própria cidade, mas também, por representar a continuidade do trabalho desenvolvido 
inicialmente pela Primeira Igreja Presbiteriana, considerada um bem cultural de 
Governador Valadares. A importância da Igreja Presbiteriana Filadélfia está para além 
dos seus muros. Seu trabalho espiritual e social vem auxiliando o crescimento e o 
desenvolvimento de inúmeras famílias. Para seus membros, ela é como uma segunda 
casa, uma extensão do próprio lar. É o lugar onde as famílias se encontram, educam seus 
filhos e jovens, celebram casamentos e outras cerimônias, dando continuidade a um 
extenso e comprometido trabalho de evangelização cristã.
PESQUISA e TEXTO: Patrícia Falco Genovez e Carolina Luiza da Paixão.

Igreja Presbiteriana
(Jardim Pérola)

A Igreja Presbiteriana Jardim Pérola localiza-se no bairro Jardim Pérola, em 
Governador Valadares. 

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi e Caíque 
Augusto Viana.
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.
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Igreja Presbiteriana
Manancial Renovada

A Igreja Presbiteriana Manancial Renovada localiza-se no bairro Kennedy, 
em Governador Valadares

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi e Caíque 
Augusto Viana.
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.

Igreja Presbiteriana
Memorial

A Igreja Presbiteriana Memorial localiza-se no bairro Nossa Senhora das 
Graças, em Governador Valadares. 

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi e Caíque 
Augusto Viana.
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.
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Igreja Presbiteriana
Vida Nova

A Igreja Presbiteriana Vida Nova localiza-se no bairro Nossa Senhora de 
Fátima, em Governador Valadares. 

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi e Caíque 
Augusto Viana.
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.

Monte Sinai Igreja
Presbiteriana do

Brasil
A Monte Sinai Igreja Presbiteriana do Brasil localiza-se no bairro Santa 

Helena, em Governador Valadares. 

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi e Caíque 
Augusto Viana.
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.
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Igreja
Universal do 

Reino de Deus
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Igreja Universal do
Reino de Deus

A Igreja Universal do Reino de Deus localiza-se no bairro Centro, em 
Governador Valadares. 

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi e Caíque 
Augusto Viana.
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.
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Lugares de
Difusão de

 Informação
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Diário do Rio Doce

A sede do Diário do Rio Doce se localiza no bairro Centro, em Governador 
Valadares. O jornal foi fundado em 1958 pela Associação Comercial de Governador 
Valadares e, posteriormente, passou a integrar o Sistema Leste de Comunicação, cuja 
concessão data de 1982. 

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi e Caíque 
Augusto Viana.
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.
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InterTV dos Vales

InterTV dos Vales, cuja sede se localiza no bairro Centro, em Governador 
Valadares é uma emissora de televisão brasileira. Ela se encontra concessionada em 
Coronel Fabriciano, desde 2007. A InterTV opera nos canais 10 VHF e 22 UHF digital 
e é afiliada à Rede Globo.

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi e Caíque 
Augusto Viana.
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.

Rádio Ibituruna FM

A Rádio Ibituruna localiza-se no bairro Vila Rica. Trata-se de uma rádio com 
programação no segmento flashback adulta, sintonizadana faixa FM89,9.

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi e Caíque 
Augusto Viana.
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.
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Rádio Imparsom

A Rádio Imparsom FM entrou no ar em caráter definitivo no ano de 1978,com 
a freqüência 100,1 MHZ, desde então, a informação, a interatividade e a qualidade dos 
profissionais que compõem a melhor equipe do Rádio em Governador Valadares, com 
cobertura em mais de 60 municípios dos Vales do Aço e Vale do Rio Doce, credeciam a 
Imparsom FM como a melhor emissora do Rádio FM do Leste de Minas Gerais. Sob a 
direção do Srs. Getúlio Miranda Primo e Edison Gualberto de Souza e coordenação de 
Frederico Miranda, a Rádio Imparsom FM compõe o Sistema Leste de Comunicação, 
formada pela Rádio Ibituruna AM 930, TV Leste  Afiliada da Rede Record, TV Rio Doce 
e pelo Jornal Diário do Rio Doce.

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi e Caíque 
Augusto Viana.
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.

Rádio Mundo 
Melhor

A Rádio Mundo Melhor, localizada no bairro Centro,  é a rádio oficial da 
diocese  de Governador Valadares. Desde 2002, a Rádio Mundo Melhor tem como 
presidente Dom Werner Siebenbrock, bispo da diocese. Sua emissão alcança ouvintes de 
várias idades, classes e de ambos os sexos. Dentre os principais programas estão: A voz 
do Brasil, Balada Sertaneja, Agito 97, Madrugada Mundo Melhor,  Nocturna97.

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi e Caíque 
Augusto Viana.
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.
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Rádio Transamérica

A sede da Rádio Transamérica se localiza no bairro Centro, em Governador 
Valadares. 

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi e Caíque 
Augusto Viana.
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.

Lugares 
Educativos 
e Culturais



378 379

Banda do 6º 
Batalhão da PMMG

A Banda do Sexto Batalhão de Polícia Militar de Governador Valadares se 
localiza no bairro de Lourdes, em Governador Valadares. De acordo com a PMGV, “A 
Banda de Música da PM foi criada em 1931, junto com o 6º Batalhão (que ficava, então, 
na capital mineira). Entre outras funções, tinha a incumbência de executar as cerimônias 
de honras militares nas recepções às autoridades civis e militares federais e estaduais, de 
nosso país e do exterior. Também brilhava nas paradas de Sete de Setembro em Belo 
Horizonte. Em 1952, o 6º Batalhão foi transferido para Valadares e, com ele, a Banda de 
Música da PM. Desde então, é presença confirmada em eventos de gala para autoridades 
e para a população em datas festivas, com desfiles e evoluções marciais. Com a criação 
de novas Unidades Operacionais na Guarnição, está agora lotada na 8ª RPM”. 

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi e Caíque 
Augusto Viana.
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.
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Banda Lira 30 de
Janeiro

A sede da Banda Lira 30 de Janeiro se localiza no bairro Centro, em 
Governador Valadares. A Banda foi fundada em 1942 e desde então esteve presente 
em todos os eventos significativos da cidade. Se constitui em um dos maiores símbolos 
cívicos de Governador Valadares.

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi e Caíque 
Augusto Viana.
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.

Biblioteca Pública 
Municipal Prof.

Paulo Zappi
A Biblioteca Pública Municipal Professor Paulo Zappi, localizada no bairro 

Centro, em Governador Valadares, funciona no Centro Cultural Nélson Mandela. 
“Com 109.193 volumes no acervo, a biblioteca recebe um público médio de 150 pessoas 
diariamente. O local conta ainda com a sala de leitura infantil Monteiro Lobato, que 
tem livros sobre assuntos diversos, revistas em quadrinhos de gêneros variados, jogos, 
fantoches e materiais lúdicos”.

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi e Caíque 
Augusto Viana.
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.
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Centro Cultural 
Nélson Mandela

O Centro Cultural Nélson Mandela, localizado no bairro Centro, em 
Governador Valadares, foi instalado no prédio da antiga Cadeia Pública. A fachada do 
prédio da cadeia foi tombada como patrimônio cultural municipal e passou por restauro 
para abrigar o Centro Cultural. A inauguração oficial do Centro ocorreu em 2014. “Com 
dois pavimentos, o espaço tem uma área de eventos e convivência, salas de leitura, acesso 
à internet e uma hemeroteca com jornais e revistas disponíveis aos usuários. Além disso, 
o Centro Cultural conta com um auditório e uma sala para pequenas apresentações”. 

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi e Caíque 
Augusto Viana.
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.

Centro Interescolar
Dr. Raimundo Soares 

Albergaria Filho
O Centro Interescolar Dr. Raimundo Soares Albergaria Filho, localiza-se no 

bairro Ilha dos Araújos. Trata-se de uma escola que é referência na cidade. 

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi e Caíque 
Augusto Viana.
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.
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Colégio Clóvis
Salgado

O Colégio Clóvis Salgado, localizado no bairro Centro, foi inaugurado em 
1958 e possui como missão “Realizar a formação integral do indivíduo, aliando valores 
éticos e morais com princípios cristão, primando por uma educação de qualidade com 
a formação humana do aluno, tornando-o cidadão pensante e atuante na sociedade”. 

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi e Caíque 
Augusto Viana.
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.

Colégio Franciscano
Imaculada Conceição

O Instituto Imaculada Conceição foi fundado em 9 de março de 1941, 
próximo à Catedral de Santo Antônio e da Praça Dom Manoel. Comprometidas com 
a formação do cidadão consciente as irmãs Clarissas Franciscanas do Santíssimo foram 
as primeiras a iniciar a Educação Infantil e o Curso Normal na cidade de Governador 
Valadares. Acompanhando o crescimento da cidade, o Colégio Franciscano Imaculada 
Conceição tem imenso valor cultural, não somente para os indivíduos que fizeram parte 
da sua história, mas, de toda comunidade valadarense, mantendo-se como instituição 
referência no ensino e edificação de importância histórica. Sua tradição é passada há 
gerações, deixando memórias e herança de valores. 

PESQUISA: Brunna Lima Costa, Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle 
Marzochi
TEXTO: Patrícia Falco Genovez
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Colégio Ibituruna

O Colégio Ibituruna foi fundado pelos irmãos Wenceslau e Ladislau Salles em 
1938, ano de emancipação da cidade de Governador Valadares. Inicialmente, o colégio 
localizou-se na rua Prudente de Morais, atendendo a toda comunidade. Em 1941, o 
Ginásio foi vendido aos Franciscanos. Com a fundação do Colégio Imaculada Conceição, 
o Colégio Ibituruna passou a atender somente meninos. Em 1952 o Arcebispo da 
Diocese de Diamantina ofereceu a direção do Colégio aos Padres Escolápios. As turmas 
femininas só foram formadas em 1969. Na década de 1970 o Colégio iniciou os Jogos 
Estudantis do Colégio Ibituruna e, em 1974, implantou os cursos profissionalizantes de 
Auxiliar Técnico: Laboratório de Análises Químicas e Eletrônica. Registra-se um longo 
percurso de dedicação ao ensino fundamental e médio e na formação e capacitação 
contínua dos professores. 
PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi e Caíque 
Augusto Viana.
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.

Colégio Nossa Senhora
de Lourdes

(Lourdinas)
O Colégio Lourdirnas pertence ao Instituto das Irmãs da Imaculada 

Conceição de Nossa Senhora de Lourdes, originado na França, em 1863. O Colégio foi 
fundado em 11 de Março de 1963 e localiza-se no bairro Ilha dos Araújos.

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi e Caíque 
Augusto Viana.
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.
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Colégio Presbiteriano

Trata-se de uma instituição de ensino que atende do maternal ao ensino 
médio. Localiza-se no bairro Esplanada. O início do Colégio Presbiteriano se deu com 
a abertura da Escola Cristã Presbiteriana, em 1944. Em 1964 a escola foi reconhecida 
como Colégio, ganhando novas instalações em 1966. Em 1990 passou a se chamar 
Intituto Presbiteriano de Educação, Cultura e Pesquisa e desde 1995 tornou-se Intituto 
Presbiteriano de Serviço Social, Educação, Cultura e Pesquisa. A escola promoveu a 
inclusão social no início do seu funcionamento ao abrigar em suas salas apertadas e 
desconfortáveis alunos de diferentes idades e níveis sociais, no intuito de alfabetizar 
jovens e crianças da região. O Presbiteriano foi pioneiro em implantar um serviço de 
assistência psicológicas numa escola particular. Prestou serviço à população carente da 
cidade executando exames laboratoriais mais baratos em suas dependências. 
PESQUISA E TEXTO: Patrícia Falco Genovez,  Juliana Nassimbeni Sena e Raquel Reis de Castro

A Escola Estadual Israel Pinheiro, localiza-se no bairro Nossa Senhora de 
Lourdes. Trata-se de uma escola que é referência na cidade. 

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi e Caíque 
Augusto Viana.
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.

Escola Estadual 
Israel Pinheiro
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Escola Estadual
Nacle Miguel Habib

A Escola Estadual Nacle Miguel Habib, localiza-se no bairro Ilha dos Araújos. 
Trata-se de uma escola que é referência na cidade. 

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi e Caíque 
Augusto Viana.
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.

Escola Estadual Pref.
Joaquim Pedro

Nascimento
A Escola Estadual Prefeito Joaquim Pedro Nascimento, localiza-se no bairro 

Centro. Trata-se de uma escola que é referência na cidade. 

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi e Caíque 
Augusto Viana.
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.
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Escola Estadual Profª
Theodolinda de Souza

Carmo
A Escola Estadual Professora Theodolinda de Souza Carmo, localiza-se no 

bairro Santa Rita. Trata-se de uma escola que é referência na cidade. Foi fundada em 
1964. O nome da escola é em homenagem a primeira normalista nomeada para a região 
e surgiu a partir dos esforços do Senhor Rudolf Axer que alugou casas no bairro para 
servirem de sala de aula.

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi e Caíque 
Augusto Viana.
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.

Escola Estadual 
Sinval Rodrigues 

Coelho
A Escola Estadual Sinval Rodrigues Coelho, localiza-se no bairro Vila Isa. 

Trata-se de uma escola que é referência na cidade. 

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi e Caíque 
Augusto Viana.
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.
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Escola Estadual Prof.
Nélson de Sena

A Escola Estadual Professor Nélson de Sena estabeleceu-se na cidade em 1929, 
com a denominação “Escolas Reunidas de Figueira”, sob a direção da Senhora Carmem 
Cristino.Em 1943, a escola passou a denominar-se Grupo Escolar de Governador 
Valadares e em 1946, Grupo Escolar Nélson de Sena, uma homenagem ao Deputado. 
O nome atual foi definido em 1974. Localizada no bairro Centro, trata-se de uma das 
maiores escolas do Estado de Minas, com cerca de 1800 alunos. É considerada pelo 
governo estadual como uma ‘Escola Referência’, servindo de laboratório para inúmeros 
projetos pedagógicos. 

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi e Caíque 
Augusto Viana.
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.

Espaço Educacional
Vieira Cabral

O início do Espaço Educacional Vieira Cabral ocorreu em 1967, com a 
instalação da Escola Maternal Chapeuzinho Vermelho, idealizada pela Senhora Ignez 
Vieira Cabral. A escola funciona no bairro Esplanada e dedica-se “ao ensino no ramo da 
educação (educação infantil, e fundamental I e II)”.

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi e Caíque 
Augusto Viana.
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.
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Faculdade de 
Administração de 

Governador Valadares
A Faculdade de Administração de Governador Valadares (FAGV) localiza-

se no bairro Vila Bretas. A Faculdade foi fundada em 1975. Possui como missão 
“Integrar o processo de conhecimento e gestão, contribuindo permanentemente para o 
fortalecimento dos pilares do desenvolvimento sustentável.”

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi e Caíque 
Augusto Viana.
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.

Faculdade de Direito 
de Governador 

Valadares
A Faculdade de Direito de Governador Valadares (FADIVALE) é uma 

instituição de ensino mantida pela “Sociedade Simples Cultura e Educação, SSCE, 
entidade civil sem fins lucrativos”, fundada em 1968. Trata-se de “uma instituição de 
ensino comprometida com a formação de profissionais que contribuam para uma 
sociedade mais justa e alicerçada na manutenção dos direitos e deveres do cidadão”.

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi e Caíque 
Augusto Viana.
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.
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Fundação Percival
Farquhar

A Fundação Percival Farquhar (FPF) localiza-se no Campus Antônio 
Rodrigues, no bairro Universitário. Trata-se de uma “entidade civil sem fins lucrativos, 
criada no dia 7 de junho de 1967, por iniciativa de um grupo de cidadãos, ao todo, 159 
(cento e cinquenta e nove) instituidores, entre pessoas físicas e jurídicas”. A entidade é 
pioneira no ensino superior de Governador Valadares. Foi responsável pela criação da 
primeira instituição de ensino e pesquisa da cidade: o Minas Instituto de Tecnologia 
(MIT). Logo em seguida criou a “Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (FAFI), 
a Faculdade de Odontologia (FOG) e a Escola Técnica do Instituto de Tecnologia 
(ETEIT). Gradualmente, novos cursos e faculdades foram criados e, em 1992, o 
complexo educacional mantido pela FPF transformou-se na Universidade Vale do Rio 
Doce – UNIVALE”.
PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi e Caíque 
Augusto Viana.
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.

Instituto Federal de
Ciência, Educação e
Tecnologia (GV)

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais, 
campus avançado de Governador Valadares se localiza no bairro Ouro Verde, inaugurado 
em 2012.  “No dia 9 de outubro de 2009, foi lançada a pedra fundamental do campus 
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais (IFMG) em 
Governador Valadares, a primeira instituição de ensino pública federal instalada na 
cidade”.

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi e Caíque 
Augusto Viana.
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.
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Museu da Cidade

O Museu da Cidade, localizado no bairro Centro, em Governador Valadares, 
foi fundado em 1983. Em seu acervo há fotos, selos, documentos, moedas, peças diversas, 
livros e vestuários, dentre outros elementos. O Museu está aberto a visitação de segunda 
a sexta de 8:00 às 18:00.

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi e Caíque 
Augusto Viana.
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.

Orquestra Filarmônica
deValadares

“A Orquestra Filarmônica de Valadares é formada por cerca de 40 músicos, 
todos residentes na cidade, que tocam voluntariamente. A maioria são instrumentistas 
de igrejas ou que exercem profissionalmente o talento”, de acordo com as informações 
da Prefeitura Municipal de Governador Valadares. Os ensaios são feitos no templo da 
Primeira Igreja Batista, localizada no Centro de Governador Valadares. 

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi e Caíque 
Augusto Viana.
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.
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Faculdade Pitágoras

A Faculdade Pitágoras, localizada no bairro Centro, em Governador 
Valadares, faz parte do grupo Kroton Educacional.

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi e Caíque 
Augusto Viana.
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.

Teatro Atiaia

O Teatro Atiaia, também conhecido como Palácio da Cultura, localiza-se 
no bairro Centro. O nome Atiaia, em Tupi-Guarani, significa “Raio de Luz”. O teatro, 
idealizado por Silvio Piazarollo Rodrigues, foi inaugurado no dia 1º de maio de 1982, na 
administração do prefeito Raimundo Rezende. O espaço a princípio destinado a eventos 
estimulou e ampliou a programação cultural da cidade. “O primeiro espetáculo encenado 
foi a comédia “E” (Millôr Fernandes). O advento do Teatro trouxe à tona a experiência 
de produção artística na região, revelando inúmeros talentos”.  Com a abertura do teatro 
o movimento teatral ganhou efervescência e vários grupos surgiram, expandindo e 
amadurecendo o gosto do valadarense pela arte. O espaço possui capacidade para 400 
pessoas e um completo sistema de luz, som e climatização. Atualmente, o teatro passa 
por readequações relativas à segurança e acessibilidade para receber novos espetáculos.

PESQUISA e TEXTO: Patrícia Falco Genovez, Amanda Bedoni Rodrigues e Tayanne Medeiros Barbosa 
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Universidade Pres.
Antônio Carlos

O campus da Universidade Presidente Antônio Carlos se localiza no bairro 
Vila Bretas, em Governador Valadares. “A Fupac é mantenedora da Faculdade Presidente 
Antônio Carlos de Governador Valadares. O polo criado há 13 anos tem como objetivos 
principais estimular a criação cultural e desenvolvimento do espírito científico e do 
pensamento reflexivo; formar profissionais nas diferentes áreas do conhecimento; 
promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem 
patrimônio humanidade; incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica; 
além de garantir a qualidade de seus cursos por meio da organização de currículos 
adequados”.

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi e Caíque 
Augusto Viana.
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.

Universidade Federal 
de Juiz de Fora

(Campus - GV)
A Universidade Federal de Juiz de Fora – Campus avançado de Governador 

Valadares, iniciou suas atividades em 2012. Atualmente, oferece os seguintes cursos 
presenciais: Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Direito, 
Educação Física, Farmácia, Fisioterapia, Medicina, Nutrição e Odontologia.  As 
atividades acadêmicas e administrativas se localizam em vários pontos da cidade.

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi e Caíque 
Augusto Viana.
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.
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Universidade Vale
do Rio Doce
(Univale)

A Universidade Vale do Rio Doce  (UNIVALE) é uma instituição mantida pela 
Fundação Percival Farquhar- FPF (1967). Suas atividades se desenvolvem nos Campi: 
Armando Vieira, no bairro Vila Bretas e Antônio Rodrigues, no bairro Universitário. 
Trata-se de uma instituição comunitária comprometida com o desenvolvimento local e 
regional. “O Ensino, a Pesquisa e a Extensão são a base da Univale que está sempre focada 
na formação de profissionais qualificados para o mercado de trabalho. Oferecendo uma 
estrutura acadêmica em sintonia com esse objetivo, a Univale mantém mais de 27 cursos 
de graduação, oferta cursos de extensão e pós-graduação Lato Sensu e Stricto Sensu.

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi e Caíque 
Augusto Viana.
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.

Lugares 
Gastronômicos e 

de Entretenimento
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Bar Casa Bonita

Trata-se de uma edificação que abrigou a primeira Capela Católica provisória 
do bairro Ilha dos Araújos, entre os anos de 1961-1965.  A Capela e a casa paroquial 
abrigaram o primeiro padre holandês (Henrique Van Der Feesten) que chegou ao bairro 
em 1962. Após a construção da Paróquia de Nossa Senhora Aparecida, em 1965, a 
Capela foi desativada e no imóvel passaram a funcionar diferentes tipos de comércio. 
Em 1970, a família de Graça Motta adquiriu o imóvel, onde hoje funciona o Bar Casa 
Bonita. O lugar é representativo de dois tempos, reatando a temporalidade da primeira 
década de existência do bairro e a atual, voltada para o entretenimento.

PESQUISA: Josiane Gomes Rodrigues, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi
TEXTO: Patrícia Falco Genovez
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Bar do Fred

A sede do Bar do Fred, fundada em 1993, localiza-se no bairro Centro.  As 
características de buteco com petiscos e bebida gelada foram mantidas mesmo com 
a ampliação da capacidade de atendimento de até 400 pessoas. O Bar do Fred é uma 
referência para as pessoas que vêm de fora, especialmente, viajantes que passam pela 
região.  É conhecido como o “bar com a cerveja mais gelada da cidade”. Trata-se de um 
ponto de encontro de amigos que saem do trabalho e sentam para saborear os mais 
variados petiscos e tomar a famosa cerveja gelada. O bar tornou-se um lugar onde as 
pessoas comemoram suas datas importantes e representa um lugar de lazer, descontração 
e sociabilidade.

PESQUISA: Josiane Gomes Rodrigues, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi
TEXTO: Patrícia Falco Genovez

Bar e Restaurante 
do Beto

O Bar e Restaurante do Beto localiza-se no bairro Nossa Senhora de Lourdes. 
Trata-se de um bar, fundado na década de 1980, com música ao vivo, onde se serve 
lanches, comida de buteco, comida mineira.

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi e Caíque 
Augusto Viana.
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.
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Bar Marechal

O Bar Marechal, localiza-se no bairro Nossa Senhora de Lourdes. Trata-se de 
um bar, com comida tipicamente composta por petiscos, frequentado por estudantes e 
trabalhadores.

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi e Caíque 
Augusto Viana.
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.

Confeitaria Prado

A sede da Confeitaria, fundada em 1970, por Maria Prado, localiza-se 
no bairro Centro.  Bolos, pães e outros produtos são tradicionais na cidade e região, 
especialmente, a Rosca Prado.

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi e Caíque 
Augusto Viana.
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.
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Joá Restaurante

A sede do Joá Restaurante, fundada em 1972, localiza-se no bairro Centro.  
O nome Joá refere-se ao seu primeiro proprietário Joaquim. Trata-se de um restaurante 
tradicional e uma referência na cidade e região.

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi e Caíque 
Augusto Viana.
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.

Mary’s Club

O Mary’s Club é uma boate, uma casa noturna de shows, localizada no bairro 
Ilha dos Araújos, em Governador Valadares. Foi inaugurada em setembro de 2014. 
No local acontecem festas temáticas frequentadas por diversos tipos de pessoas, mas, 
principalmente jovens, a comunidade alternativa e LGBTS (lésbicas, gays, bissexuais, 
transexuais e simpatizantes). A boate é primeira casa de festas alternativa (com Drag 
Queens e Gogo Dancers, música pop, rock e eletrônica) de Governador Valadares, 
acolhendo as diversas orientações sexuais, diferentes modos de vestir, pensar e agir sem 
discriminação.  É um marco para a história da sociedade valadarense, uma afirmação de 
que é possível a interação entre diversidade de gênero e de orientação sexual.

PESQUISA:  Rafaela Mayrink Aguiar,  Lucas Daniel Pereira dos Santos,  Isabella Lopes, Myrelle Marzochi
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.
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Monalisa Jump Bar

O Monalisa Jump Bar é um local de entretenimento, destinado a realização de 
eventos, no Centro de Governador Valadares.

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi e Caíque 
Augusto Viana.
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.

Pizzaria Waldinelly

A sede da Pizzaria Waldinelly, fundada em 1971, localiza-se no bairro Nossa 
Senhora das Graças.  

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi e Caíque 
Augusto Viana.
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.
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Lugares 
de Conexão
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Aeroporto Coronel 
Altino Machado de

Oliveira
A sede do Aeroporto Coronel Altino Machado de Oliveira, inaugurado em 

1966, localiza-se no bairro Industrial. 

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi e Caíque 
Augusto Viana.
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.
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Avenida 
JuscelinoKubitschek

(JK)
Avenida Juscelino Kubitschek (Avenida JK), localizada em Governador 

Valadares, é um lugar de memória e uma das vias mais antigas da cidade. Sua abertura 
ocorreu em 1960 e, naquele momento, a avenida foi um símbolo de urbanização. As casas 
simples existentes nas proximidades foram retiradas, favorecendo uma ocupação com 
um padrão de edificações mais sofisticado. De seu surgimento até os dias atuais muitas 
pessoas passaram, criaram história e memórias neste local, mas, o seu reconhecimento 
histórico passa despercebido para muitos. Por ser uma importante via de ligação entre 
diversos bairros e o centro da cidade, a Avenida JK é uma referência tanto de localização 
quanto de memória dos vários tempos vivenciados pela cidade de Governador Valadares. 

PESQUISA e TEXTO: Patrícia Falco Genovez. e Camila Takemura

Avenida Minas Gerais

A Avenida Minas Gerais, localizada em Governador Valadares, apresenta 
importantes elementos históricos para a cidade, pois está entre uma de suas primeiras 
ruas. Inúmeros eventos ocorreram e ainda ocorrem ao longo do seu percurso, atraindo 
a população da cidade. Sendo assim, ela se constitui como um lugar de memória para 
variados grupos sociais de diferentes faixas etárias. Sua importância histórica é pouco 
conhecida entre os mais jovens, por isso, deve ser divulgada como um importante 
elemento no processo de urbanização de Governador Valadares e como uma referência 
para todos os moradores.

PESQUISA e TEXTO: Patrícia Falco Genovez. e Vanessa Lemos Guirra
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Estrada de Ferro
Vitória-Minas

A construção da ferrovia favoreceu a ocupação dessa região, ao abrir clareiras 
na floresta: ao longo dos trilhos surgiram pequenos povoados e atividades agropastoris, 
além da extração da madeira. “Durante a I Guerra Mundial a construção da ferrovia foi 
interrompida, em função das dificuldades financeiras enfrentadas pela Companhia. Ao 
ser reiniciada a construção, esta seguiu lentamente, chegando a Ipatinga em 1922, a Nova 
Era 10 anos mais tarde e a Itabira em 1943” (COMPANHIA VALE DO RIO DOCE, 1963: 
56). Ao ser inaugurada a estação da EFVM, a localidade hospedeira aumentava sua área 
de influência, tornava-se entreposto comercial, atraia atividades econômicas diversas 
e via sua população aumentar rapidamente Na parte capixaba destacam-se Colatina 
(município criado em 1921) e Baixo Guandu (antigo distrito de Colatina, emancipado 
em 1935); ao penetrar em Minas Gerais, a primeira estação inaugurada foi a de Aimorés 
(elevada à categoria de cidade em 1925). Na medida em que a construção avançou, de 
1906 a 1910, foram inauguradas as estações de Resplendor, Conselheiro Pena (Estação 
de Lajão) e Figueira, municípios emancipados em 1938. Nestas localidades, a chegada 
da indústria madeireira, atraída pela estrada de ferro, deu impulso à fixação humana, na 
medida em que abriu estradas vicinais para o escoamento das toras de madeira. Com 
905 quilômetros de extensão, a ferrovia conecta o interior de Minas ao Porto de Tubarão 
(ES), transportando Minério de Ferro da Vale e outras cargas para terceiros; além de um 
milhão de passageiros anualmente.

PESQUISA e TEXTO: Maria Terezinha Bretas Vilarino e Patrícia Falco Genovez

Ponte da Ilha 
dos Araújos

A construção da ponte da Ilha dos Araújos foi o elemento essencial 
para o loteamento do local. No início dos anos 1950 a construtora Mendes-Campos 
encarregou-se do projeto da ponte e do loteamento, mediante um acordo entre os 
proprietários: a Construtora Carmo, Justino Carlos da Conceição Junior e Odilon de 
Magalhães Barbalho. O responsável pela construção da ponte da Ilha foi João Pellucci, 
mestre de obras, na época com 36 anos. Pellucci mudou-se com a família para a cidade 
de Governador Valadares, com o objetivo de construir a ponte. Conforme Parajara dos 
Santos, nenhum engenheiro acompanhou a construção da ponte. Em relação ao tempo 
de construção, há controvérsias, mas, de acordo com Justino Carlos Conceição Junior 
a obra começou em abril de 1954 e terminou em maio de 1956. Trata-se de um elo de 
ligação entre o bairro e o Centro da cidade e uma referência para toda a população.

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi e Caíque 
Augusto Viana.
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.
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Ponte São Raimundo

A ponte São Raimundo foi a primeira ponte construída no município 
de Governador Valadares, na década de 1940. A construção possui 400 metros de 
comprimento por 15 de largura. Ela é parte do trajeto da Rodovia BR116 (Rio-Bahia) 
e permite uma visão singular do Rio Doce. Hoje, a ponte integra o perímetro urbano e 
conecta vários bairros ao Centro da cidade, intensificando ainda mais o fluxo diário de 
veículos, calculado em 30 mil por dia.

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi e Caíque 
Augusto Viana.
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.

Rodovia BR-116

Trata-se de uma Rodovia federal que conecta Fortaleza ao Rio Grande 
do Sul. A rodovia possui 4.513 quilômetros de extensão. O primeiro trecho foi entre 
RJ-SP, pavimentado em 1928, no governo de Washington Luis.  Um de seus trechos, 
denominado Rio-Bahia, passa por inúmeras cidades, dentre as quais, Governador 
Valadares. De acordo com Espindola (2000, p. 67) “No início dos anos trinta, a Região 
não contava com uma única estrada de rodagem de tráfego permanente, existiam apenas 
picadas na mata e caminhos toscos, trafegados por tropas de burro». A rodovia Rio-
Bahia, construída nos anos 40/50 possibilitou, pela primeira vez, uma comunicação no 
eixo sul-norte. Nos anos cinqüenta,  mesmo não tendo pavimentação, determinou a 
alteração no sentido do tráfego que, além de dirigir aos entroncamentos com a EFVM, 
para buscar os mercados de Belo Horizonte e Vitória, também se dirigiram para o Rio 
de Janeiro. A construção da rodovia fez avançar a ocupação demográfica-econômica 
e, ao mesmo tempo, determinou uma alteração significativa no seu rumo, voltando-o 
preferencialmente para o Rio de Janeiro”.

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi e Caíque 
Augusto Viana.
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.
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Rodovia BR-259

A Rodovia BR-259 é uma estrada federal. Ela tem início no município de 
João Neiva (ES) e termina em Felixlândia (MG), na BR-040, percorrendo ao todo 711,7 
km, dentre os quais 605 km no Estado de Minas Gerais. A BR-259 atravessa diversos 
municípios mineiros, dentre eles, Governador Valadares.

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi e Caíque 
Augusto Viana.
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.

Rodovia BR-381

Trata-se de uma Rodovia federal que conecta São Mateus-ES a São Paulo-
SP. A rodovia possui 1.181 quilômetros de extensão. O trecho entre Belo Horizonte e 
São Paulo é denominado Rodovia Fernão Dias. Sua história inicia-se com o caminho 
aberto no sertão entre os atuais estados de Minas Gerais e São Paulo, pelo bandeirante 
Fernão Dias Paes Leme.  Foi somente em “1952, [que] o trecho de Belo Horizonte a João 
Monlevade começou a ser construído e sua pavimentação foi inaugurada em 1960. (...) 
Em 1959, foi inaugurada pelo presidente Juscelino Kubitschek a ligação Belo Horizonte 
a Pouso Alegre, quando ainda estava inacabada a obra. Apenas em 1961 a então 
denominada BR-55 entre Belo Horizonte e São Paulo foi concluída, com a finalização 
das obras no trecho paulista. Estes trechos originaram a atual BR-381”. Juntamente com 
a BR116 e a Estrada de Ferro Vitória-Minas a BR 381 forma um entroncamento que, na 
década de 1960, contribui para a intensificação demográfica e a conexão da cidade  de 
Governador Valadares a outras regiões do país.
PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi e Caíque 
Augusto Viana.
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.
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Rodoviária

 A Rodoviária, inaugurada em 1966, localiza-se no bairro Centro.

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi e Caíque 
Augusto Viana.
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.

Rua Israel Pinheiro

A rua Israel Pinheiro se localiza em meio ao traçado urbano municipal. Desde 
a sua criação, é uma das ruas mais antigas e importantes da cidade. Hoje, a via corta a 
cidade de leste a oeste e ao longo de sua extensão estabeleceram-se moradias e pontos 
de comércio significativos; além, de possuir o trânsito mais intenso, dentre as vias de 
Valadares. Sua importância foi constituída não apenas em função do trânsito intenso 
de pedestres e meios de transporte, mas, por registrar intensas memórias de toda a 
população e evocar elementos significativos do processo de urbanização de Governador 
Valadares. 

PESQUISA e TEXTO: Patrícia Falco Genovez. Luiz Antônio Lemos Franco.
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Rua Prudente 
de Morais

A Rua Prudente de Morais, antiga Rua Direita, é de grande importância para 
a população de Governador Valadares por ser a primeira via pública da cidade. Tudo 
girava ao seu redor no início do processo de urbanização local. Localizada próximo à 
margem do rio Doce, nela estabeleceu-se um comércio variado com destaque para as 
madeireiras e os minérios, além de inúmeras moradias, igrejas e festas e os trilhos da 
ferrovia. Hoje, a Rua Prudente de Moraes se mantém como uma referência de moradia e 
comércio e abriga o Museu da Cidade e dois patrimônios: a fachada lateral dos Correios 
e o Templo Presbiteriano, reafirmando assim seu papel de lugar de memória coletiva.

PESQUISA e TEXTO: Patrícia Falco Genovez. Ana Carolina Soares Lopes Rodrigues.

Lugares 
de Culto aos

Antepassados
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Cemitério da Paz

 O Cemitério da Paz localiza-se no bairro Altinópolis, em Governador 
Valadares. Trata-se de um cemitério municipal.

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.
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Cemitério Santa Rita

 O Cemitério Santa Rita localiza-se no bairro Santa Rita, em Governador 
Valadares. Trata-se de um cemitério municipal.

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.

Cemitério Santo 
Antônio

O Cemitério Santo Antônio, o primeiro a surgir em Governador Valadares, 
localiza-se próximo à Catedral de mesma denominação.  Estabeleceu-se em terras 
da fazenda do senhor Euzébio Cabral.  Não se pode precisar uma datação quanto 
ao início dos sepultamentos, mas, o registro em lápide mais antigo é de 1924. Neste 
espaço encontram-se diferentes formatos de jazigos, alguns deles destinados a uma 
mesma família. Trata-se de um lugar de memória significativo para toda a população 
valadarense. 

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.
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Memorial Park
Cemitério Jardim

O Memorial Park Cemitério Jardim localiza-se no bairro Distrito Industrial, 
em Governador Valadares, desde o início do ano 2000. 

PPESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.

Lugares 
de Práticas
Curativas
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Casa de Saúde e 
Maternidade N. S.

das Graças
A sede da Casa de Saúde e Maternidade Nossa Senhora das Graças, localiza-

se no bairro Centro.

PPESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.
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Hospital Evangélica
Beneficiência Social
Bom Samaritano

A sede do Hospital Bom Samaritano, localiza-se no bairro Vila Isa. O 
Hospital é mantido pela Beneficência Bom Samaritano, criada em 1948, “como entidade 
de utilidade pública, (...), sem fins lucrativos. Com uma clínica no centro da cidade, 
tinha no início o objetivo de levar conforto aos idosos, oferecendo alojamento, além 
de distribuir alimentos às pessoas carentes”. A Beneficência Bom Samaritano fundiu-
se a AEBV em 1990.  Dessa fusão, no final da década de 1990, iniciou-se a construção 
do Hospital Evangélico, inaugurado em 2000. Em 2002, o hospital passou a chamar-se  
Hospital Bom Samaritano. 

PPESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.

Hospital Municipal de
Governador Valadares

A sede do Hospital Municipal de Governador Valadares, localiza-se no bairro 
Esplanada. Trata-se de um hospital público de referência para a região do entorno.

PPESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.
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Hospital São Lucas

A sede do Hospital São Lucas de Governador Valadares, localizada no 
bairro Centro, “foi inaugurada em 1957 com o nome Casa de Saúde São Lucas com o 
compromisso de ser um espaço de promoção à saúde e qualidade de vida para toda a 
comunidade valadarense”. Em 1992 alterou seu nome para Hospital São Lucas.

PPESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.

Hospital São Vicente
de Paulo

O Hospital São Vicente de Paulo localiza-se no bairro Centro, em Governador 
Valadares. 

PPESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.
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Unimed Governador
Valadares

A sede da Unimed Governador Valadares localiza-se no bairro Centro. Trata-
se de uma cooperativa de trabalho médico que atua na cidade e região desde o final da 
década de 1990, perfazendo 25 anos de serviços prestados. Possui como serviço próprio 
oferecido aos seus conveniados o Laboratório Unimed, a Casa Unimed  e o Hospital 
Unimed, inaugurado em 2016.

PPESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.

Lugares 
Privados e de
 Sociabilidade
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Associação Atlética
Banco do Brasil

 A sede da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) localiza-se no bairro 
Santos Dumont I. Trata-se de um clube recreativo, esportivo e social dos funcionários 
do Banco do Brasil.

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi e Caíque 
Augusto Viana.
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.
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Aeté Clube

A sede do Aete Clubre localiza-se no bairro Vila Isa, em Governador 
Valadares. Surge em 1959, por decisão da Assembleia da Associação Comercial.   O 
grupo liderado por Raimundo Resende e Seleme Hilel adquiriu uma chácara e iniciou a 
construção do clube. O nome ‘AETE’ significa, em Tupi-Guarani “Tudo de bom”.

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi e Caíque 
Augusto Viana.
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.

Coopevale Futebol 
Clube

O Coopevale Futebol Clube foi fundado em 1969. Sua sede localiza-se no 
bairro São Paulo. O clube possui uma escolinha de futebol para crianças de 5 a 15 anos.   

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi e Caíque 
Augusto Viana.
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.
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Estádio José Mamoud
Abbas

O Estádio José Mamoud Abbas localiza-se na área central de Governador 
Valadares, no bairro Esplanada. É denominado pelos torcedores do Esporte Clube 
Democrata de “Mamudão: o caldeirão da Pantera”.  A doação do terreno para a 
construção do Estádio, feita pelo prefeito Dilermano Rodrigues de Melo, ocorreu em 19 
de fevereiro de 1949. A construção do Estádio teve início em 1963, com a denominação 
de José de Magalhães Pinto, na época governador de Minas Gerais.  Em virtude de um 
orçamento reduzido, as obras das arquibancadas não puderam ser concluídas. O Senhor 
José Mamoud Abbas,  presidente do Esporte Clube Democrata, foi quem iniciou as 
obras e mais contribuiu para sua finalização. Em sua homenagem o Estádio passou a 
denominar-se José Mamoud Abbas, na década de 1980. Somente na década de 1980 
as obras foram concluídas, aumentando a capacidade de público, sob a presidência do 
Senhor Almyr Vargas.

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi e Caíque 
Augusto Viana.
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.

Garfo Clube de 
Governador Valadares

O Garfo Clube localiza-se no bairro Ilha dos Araújos.   Foi fundado, na 
década de 1970, por Álvaro Ferreira da Silva, responsável também pela fundação de 
outros clubes da cidade: o Country Clube e o Aete Clube.

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi e Caíque 
Augusto Viana.
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.
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GV Shopping

A sede do GV Shopping, inaugurado em 1999, localiza-se no bairro Centro. 

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi e Caíque 
Augusto Viana.
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.

Ibituruna Serra
Clube

O Ibituruna Serra Clube localiza-se na Área de Proteção do Pico da Ibituruna. 
Trata-se de uma área campestre para recreação e lazer.

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi e Caíque 
Augusto Viana.
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.
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Ilusão Esporte 
Clube

O Ilusão Esporte Clube foi fundado na década de 1940. O espaço se tornou 
referência na história esportiva e social da cidade. Na sede do Clube ocorreram inúmeros 
eventos e bailes de carnaval que agitaram a vida social da elite valadarense.

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi e Caíque 
Augusto Viana.
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.

Loja Maçônica 13 de
Maio Nº 57

A Loja Maçônica 13 de Maio Nº 57 localiza-se no bairro Ilha dos Araújos, em 
Governador Valadares. 

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi e Caíque 
Augusto Viana.
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.
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Loja Maçônica Lauro
Sodré Nº 50

A Loja Maçônica Lauro Sodré II Nº 50 localiza-se no bairro Centro, em 
Governador Valadares. 

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi e Caíque 
Augusto Viana.
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.

Loja Maçônica 
Lealdade e 

Fraternidade
A Loja Maçônica Lealdade e Fraternidade localiza-se no bairro Centro, em 

Governador Valadares. 

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi e Caíque 
Augusto Viana.
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.
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Loja Maçônica 
Mestres do Vale

A Loja Maçônica Mestres do Vale localiza-se no bairro Centro, em Governador 
Valadares. 

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi e Caíque 
Augusto Viana.
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.

Minas Clube

O Minas Clube foi fundado em 1941 e sua sede em 1944. Trata-se de uma 
entidade “recreativa de caráter social, estético, cívico, esportivo”. Sua sede campestre, 
inaugurada em 1982, localiza-se no bairro Elvamar.

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi e Caíque 
Augusto Viana.
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.
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Parque de Exposições
José Tavares Pereira

O Parque de Exposições foi idealizado por José Tavares Pereira (Zequinha 
Tavares) e construído com doações (equivalentes a um alqueire de terra) de inúmeras 
pessoas que hoje dão nome aos galpões que abrigam os animais. O local foi planejado, 
inicialmente, para sediar o Exposição Agropecuária (Expoagro GV), promovida pela 
União Ruralista Rio Doce, em 1971. Desde então, o Parque de Exposição tornou-se 
uma referência para os grandes eventos ocorridos na cidade. Além da Expoagro, o 
Parque sedia outro evento de grande atração regional: o GV Folia. O lugar expressa a 
concretização de um projeto inicialmente restrito ao grupo ruralista local. Entretanto, 
por evocar inúmeros elementos culturais que compõem a identidade da cidade e da 
região, o Parque tornou-se uma referência para toda a população, atraindo não apenas 
um público variado mas congregando negócios e movimentando o turismo regional.

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi e Caíque 
Augusto Viana.
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.

Rotary Club de
Governador Valadares

O Rotary Club localiza-se no bairro Centro. Trata-se de uma organização 
não governamental que congrega lideranças locais com ações voluntárias “beneficiando 
pessoas necessitadas ou entidades que atuam também em favor de desamparados”.

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi e Caíque 
Augusto Viana.
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.
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Sociedade Recreativa
Filadélfia

O Sociedade Recreativa Filadélfia é um clube recreativo, esportivo e social, 
localizado no bairro Esplanada. De acordo com o site do próprio clube: “O Clube foi 
fundado em 01/05/1967, mas sua data de inauguração foi 01/01/1971, que contou com 
uma grande festa que se estendeu por toda a noite. Na época o clube começou com duas 
piscinas de criança, uma piscina para adulto, uma quadra sem cobertura, um campo 
soçaite no meio dos eucaliptos, um campinho de areia e uma quadra de vôlei de grama.”

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi e Caíque 
Augusto Viana.
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.

Valadares Country
Club

O Valadares Country Club localiza-se no bairro Esperança. O Clube foi 
fundado em 1967, por Álvaro Gonçalves

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi e Caíque 
Augusto Viana.
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.
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Lugares 
Públicos e de

 Sociabilidade
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Calçadão da Ilha dos
Araújos

O Calçadão circunda o bairro Ilha dos Araújos, na orla do rio Doce. Possui 
4,5 quilômetros de extensão. Trata-se de um local apropriado pelos moradores locais e 
arredores para a prática de esportes como caminhada e passeio de bicicleta. Ressalta-se 
a bela paisagem e a arborização existente. Além da prática diária de esportes, em alguns 
períodos do ano há campanhas de saúde coletiva com corridas rústicas. O calçadão 
também se destaca no período pré-carnavalesco quando abriga os foliões do bloco 
Trupico do Lalá.

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi e Caíque 
Augusto Viana.
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.
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Feira Livre
(rua São João)

A Feira Livre que ocorre na rua São João, ao lado do Hospital Municipal, 
em Governador Valadares possui uma importância cultural para a cidade. A prática 
de comprar o alimento em feiras vem de tempos remotos e tem enorme destaque 
para a história da cidade. A cultura de se comprar alimentos, animais, especiarias 
vêm se mantendo desde a fundação da cidade. Esta atividade tem grande importância 
financeira para as famílias que trabalham expondo seus produtos em tendas. Além 
de sua importância para a economia urbana a Feira Livre expressa as mais variadas 
territorialidades, relações de poder, práticas culturais para a humanização dos centros 
urbanos. Esta prática mostra a pertinência da gestão urbana valadarense que possui um 
cadastro regularizado pela Secretaria de Cultura do município das diversas feiras.

PESQUISA e TEXTO: Patrícia Falco Genovez e Édypo Dias de Lacerda

Feiras Livres

A cidade de Governador Valadares possui várias feiras livres. Elas representam 
não somente um espaço de venda de produtos e alimentos mas, essencialmente, um 
lugar de sociabilidades.  Dentre as feiras livres elencamos: Feira de Segunda-feira, ocorre 
na Rua II, no bairro São José. Feira de Terça-feira, ocorre na Rua Caratinga, no bairro 
Nossa Senhora das Graças. Feira de Quarta-feira, ocorre na Rua Oswaldo Cruz, no 
bairro Centro. Feira de Quinta-feira, ocorre na Rua Américo de Mello, no bairro São 
Paulo. Feira de Sexta-feira, ocorre na Rua Goiás, no bairro Lourdes. Feira de Sábado, 
ocorre na Avenida Engenheiro Roberto Lassance, no bairro Vila Isa. Feira da Rua São 
João, ocorre no bairro Centro. Feira de Domingo, ocorre na Rua José Luis Nogueira, no 
bairro Centro.

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi e Caíque 
Augusto Viana.
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.
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Lagoa do Pérola

A Lagoa do Pérola faz parte da configuração territorial do bairro Jardim 
Pérola. Possui cerca de um quilômetro de extensão e um metro e setenta de profundidade.  
Localiza-se às margens da BR 116. A Lagoa passou por um processo de urbanização em 
2016. Nesse processo houve o desassoreamento, a construção da calçada, o paisagismo e 
a repovoação da Lagoa com três tipos de peixes diferentes encontrados na Bacia do Rio 
Doce: Lambari, Piau e Surubim Pintado. De acordo com a Prefeitura a “Lagoa do Pérola 
faz parte de uma bacia interligada por redes pluviais e de esgoto a outros bairros como: 
Vila Bretas, Nova Vila Bretas e São Cristóvão”.

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi e Caíque 
Augusto Viana.
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.

Lagoa Santa

A Lagoa Santa encontra-se no bairro de mesmo nome, loteado em 2001. 
O local foi apropriado pelos moradores do bairro e arredores  para caminhadas ao ar 
livre, prática de esportes como corridas, andar de bicicleta, exercícios aeróbicos, pesca e 
diversas outras possibilidades.

PESQUISA E TEXTO: Patrícia Falco Genovez, Ágattha Gomes de Oliveira, Brenda Cezar Silva
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Mercado Municipal

O Mercado Municipal de Governador Valadares surgiu a partir de um 
aglomerado de comerciantes informais, na década de 1940. Inicialmente, o Mercado 
funcionou na antiga Rua 50, próximo à Rua Euzebinho Cabral. As barracas eram de 
madeira e as mudanças foram graduais. A revitalização ocorreu em 2007, mantendo a 
tradição de um comércio diversificado e favorecendo a circulação cultural da região de 
leste de Minas Gerais.

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi e Caíque 
Augusto Viana.
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.

Praça 13 de Maio
(“Praça da Mulher da

Boca Aberta”)
A Praça 13 de Maio localiza-se no centro de Governador Valadares e foi 

construída entre os anos de 1965 e 1966 pelo então prefeito Joaquim Pedro Nascimento. 
O nome da Praça é uma homenagem à princesa Isabel e à senhora Aurita Machado, 
nascida em 13 de maio, mãe de 12 filhos e esposa do Coronel Altino Machado. O local 
rememora a luta pelos direitos humanos e a luta das mulheres valadarenses. Entretanto, 
também representa o posicionamento da elite local frente às reformas do presidente João 
Goulart, às vésperas do Golpe Militar, em 1964.

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi e Caíque 
Augusto Viana.
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.
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Praça Arnoldo
Nick

A Praça Arnaldo Nick, localiza-se no bairro Esperança.  A praça ganhou essa 
denominação em 2008.

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi e Caíque 
Augusto Viana.
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.

Praça das Capitanias

A Praça das Capitanias, localiza-se no bairro Morada do Vale, em Governador 
Valadares.

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi e Caíque 
Augusto Viana.
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.
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Praça das Nações
A Praça das Nações localiza-se no bairro Grã-Duquesa. O local passou por 

uma revitalização em 2010. 

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi e Caíque 
Augusto Viana.
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.

Praça de Esportes
A Praça de Esporte, anteriormente utilizada pelo Figueira Tênis Clube, é 

hoje um espaço da Prefeitura Municipal de Governador Valadares, localizado no bairro 
Centro. A ideia da construção de Praças de Esportes ocorreu no governo de Benedito 
Valadares, a partir de 1939. Foram construídas inúmeras praças no interior de Minas 
Gerais. O Figueira Tênis Club, fundado em 1948, passou a utilizar/administrar a Praça 
de Esportes promovida pelo Estado. Nessa época a Praça ocupava todo o quarteirão. 
Em 1956, sob a administração do Prefeito Ladislau Sales, foi construído o muro ao 
redor da Praça e, em 1974, a construção do ginásio coberto. Foi somente em 1989 que 
ocorreu a primeira reforma. A Praça teve sua arquitetura influenciada pelo militarismo. 
Recentemente o local passou por nova reforma, especialmente, a parte de paisagismo e 
os meios de acessibilidade. O local é referência para prática de várias modalidades de 
esporte. Existem várias atividades gratuitas que são abertas ao público: hidroginástica, 
natação, zumba, judô, basquete, vôlei, futebol, além da “academia de rua”,  instalada no 
interior da área.

PESQUISA: Michelli Chisté, Sabrina Miranda de Andrade, Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, 
Isabella Lopes, Myrelle Marzochi
TEXTO: Patrícia Falco Genovez
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Praça do Horto 
Municipal de 

Governador Valadares
A Praça do Horto Municipal, finalizada em 2008 encontra-se localizada 

no bairro Santa Terezinha, em Governador Valadares. A Pracinha do Horto, como é 
conhecida, é um ponto de encontro para muitos jovens, pois propicia momentos de 
cultura e formas de expressão de grupos que compartilham do gosto pelo rock, hip-hop, 
skate e outras formas de cultura jovem existentes na cidade. Em ocasiões específicas, 
o local recebe apresentações de artistas da região. A criação da pracinha foi uma 
iniciativa do município para resolver questões de higiene e descuido em que o Córrego 
do Figueirinha se encontrava. Hoje a manutenção está precária e precisa de uma 
revitalização para reatar os vínculos com a comunidade local. 

PESQUISA: e TEXTO: Patrícia Falco Genovez e Sara Emília Pereira.

Praça Dom Manoel
Nunes Coelho

A Praça Dom Manoel Nunes Coelho localiza-se em um outeiro no centro da 
cidade de Governador Valadares. A praça foi reformada em 1957, no momento em que 
a matriz se tornou Catedral de Santo Antônio.

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi e Caíque 
Augusto Viana.
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.
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Praça dos Pioneiros

A Praça dos Pioneiros é um dos lugares mais tradicionais de Governador 
Valadares. Localiza-se no Centro da cidade com grande fluxo de veículos e pedestres. O 
nome da Praça é uma homenagem às famílias pioneiras que chegaram no então distrito 
de Figueira e contribuíram para o desenvolvimento da futura cidade de Governador 
Valadares. Destaca-se que o local sedia vários eventos culturais, sociais e políticos, 
constituindo-se, por isso, como um lugar de memória na cidade.

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi e Caíque 
Augusto Viana.
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.

Praça Euzébio Cabral
(Praça do Coreto)

A praça é uma homenagem ao Senhor Euzébio Cabral,  mas é conhecida 
popularmente como Praça do Mimi ou Praça do Coreto. Ela surgiu no processo de 
urbanização do local, ainda na década de 1950. O Senhor Euzébio foi o proprietário do 
local e foi quem promoveu o loteamento. O bairro era para ser denominado Euzébio 
Cabral mas acabou recebendo o nome de Esplanada.

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi e Caíque 
Augusto Viana.
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.
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Praça Getúlio Vargas

A Praça Getúlio Vargas localiza-se no bairro Nossa Senhora de Lourdes. 

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi e Caíque 
Augusto Viana.
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.

Praça João Paulo
Pinheiro (Praça da

Estação)
A Praça João Paulo Pinheiro, conhecida como Praça da Estação, localiza-se 

no Centro da cidade de Governador Valadares. Em 2012 ocorreu uma revitalização, 
promovida pela parceria Prefeitura Municipal/Vale, integrando o espaço da Praça à 
Estação Ferroviária. O espaço é representativo para a história da cidade que cresceu e se 
desenvolveu a partir dos trilhos da Estrada de Ferro. Inicialmente localizada em frente 
ao atual prédio da Prefeitura Municipal, teve seu traçado remodelado, transferindo-se 
para o atual endereço na década de 1940. No centro da Praça da Estação encontra-se a 
locomotiva “Maria Fumaça”, tombada como Patrimônio Cultural municipal. Este bem 
móvel representa as inúmeras locomotivas que percorreram os trilhos da Estrada de 
Ferro Vitória-Minas entre as décadas de 1920 e 1940 e a chegada de um novo tempo 
para a pequena vila.

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi e Caíque 
Augusto Viana.
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.
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Praça Júlio Soares

A Praça Júlio Soares, localiza-se no bairro Ilha dos Araújos.  

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi e Caíque 
Augusto Viana.
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.

Praça Pública 
Conjunto SIR

A Praça Pública Conjunto SIR, localiza-se no bairro Sotero Inácio Ramos 
(SIR). 

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi e Caíque 
Augusto Viana.
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.
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Praça Rosa Daflon
Faria

A Praça Rosa Daflon Faria, localiza-se no bairro Morada do Vale. 

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi e Caíque 
Augusto Viana.
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.

Praça São Pedro

A Praça São Pedro, localiza-se no bairro São Pedro.  

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi e Caíque 
Augusto Viana.
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.
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Praça Serra Lima

A Praça Serra Lima é um dos lugares mais tradicionais e uma das referências 
mais marcantes de Governador Valadares. Localiza-se no Centro da cidade com grande 
fluxo de veículos e pedestres. O nome da Praça é uma homenagem a José Serra Lima 
de Oliveira, carpinteiro, falecido em 1956. Serra Lima foi nomeado pelo topógrafo 
Olímpio de Caldas Freitas para fiscalizar a implementação da planta geral estabelecida 
para a área  central de Governador Valadares, entre 1915 e 1920. O Senhor Serra Lima 
executou sua função com grande dedicação e contribuiu para a manutenção do padrão 
quadricular da planta urbana proposta pelo topógrafo Olímpio de Caldas Freitas. Esse 
padrão diferenciou o então distrito de Figueira das demais localidades e o sintonizava 
com o ideal de modernidade pretendido na época.

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi, Brunna 
Gomes Couto, Larissa Lourdes Miliano Pimenta 
TEXTO: Patrícia Falco Genovez

Praça Vereador
Mário Rocha

A Praça Vereador Mário Rocha, localiza-se no bairro Centro.  Inicialmente, 
o local não era urbanizado. Em fins da década de 1970 houve uma revitalização 
concomitante a inauguração da sede do Banco do Brasil. O vereador que dá nome à 
praça foi o primeiro vereador representante de Figueira, em Peçanha. Foi ele quem 
fundou o Partido da Emancipação. Era farmacêutico, seguindo a profissão do pai.

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi e Caíque 
Augusto Viana.
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.
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Lugares 
Receptivos
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Benvenuto Palace 
Hotel

A sede do Benvenuto Palace Hotel,  localiza-se no bairro Centro.  

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi e Caíque 
Augusto Viana.
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.
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GV Center Hotel

A sede do GV Center Hotel, inaugurada em 2002, localiza-se no bairro 
Centro.  

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi e Caíque 
Augusto Viana.
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.

GV Park Hotel

A sede do GV Park Hotel,  localiza-se no bairro Centro.  

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi e Caíque 
Augusto Viana.
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.
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Hotel Casa Grande

A sede do Hotel Casa Grande, localiza-se no bairro Centro. 

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi e Caíque 
Augusto Viana.
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.

Hotel Center

A sede do Hotel Center,  localiza-se no bairro Centro.  

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi e Caíque 
Augusto Viana.
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.
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Hotel Churrascaria
Spettu’s

O Hotel e Churrascaria Spettu’s, em funcionamento desde fins da década de 
1990, localiza-se no bairro Vila Bretas, em Governador Valadares. 

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi e Caíque 
Augusto Viana.
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.

Hotel Indaiá

A sede do Hotel Indaiá, localiza-se no bairro Nossa Senhora das Graças.

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi e Caíque 
Augusto Viana.
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.
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Hotel Mirante

A sede do Hotel Mirante, localiza-se no bairro Vila Rica.  

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi e Caíque 
Augusto Viana.
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.

Hotel Panorama

A sede do Hotel Panorama, localiza-se no bairro Centro. 

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi e Caíque 
Augusto Viana.
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.
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Hotel Pedra Negra

A sede do Hotel Pedra Negra, inaugurada em 2003, localiza-se no bairro 
Nossa Senhora das Graças.

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi e Caíque 
Augusto Viana.
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.

Hotel Príncipe

A sede do Hotel Príncipe, localiza-se no bairro Centro, em Governador 
Valadares.  

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi e Caíque 
Augusto Viana.
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.
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Hotel Realminas

A sede do Hotel Realminas, inaugurada em 1968, localiza-se no bairro Centro.  

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi e Caíque 
Augusto Viana.
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.

Hotel Rio Branco

A sede do Hotel Rio Branco, localiza-se no bairro Centro.  

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi e Caíque 
Augusto Viana.
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.
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Ibit Park Hotel

A sede do Ibit Park Hotel,  localiza-se no bairro Vila Isa. 

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi e Caíque 
Augusto Viana.
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.

Lugares 
de Ressocialização 

e Segurança 
Pública
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6º Batalhão de
Polícia Militar de

Minas Gerais
A sede do Sexto Batalhão da Polícia Militar, inaugurado em 1952, localiza-se 

no bairro Nossa Senhora de Lourdes. “No dia 21 de julho de 1952 uma solenidade (...) 
marcou a transferência do Sexto Batalhão com todos os seus homens, armas e materiais 
para Governador Valadares, designado para atender a população desta região mediante 
a necessidade de tranqüilidade e respeito à ordem pública. Eram 20 oficiais e 300 praças 
que embarcaram na Estação da estrada de ferro Central do Brasil deixando a capital 
do estado. (...) o Sexto Batalhão chegou em Governador Valadares as 14h do dia 22 de 
julho de 1952”.  “As primeiras instalações do quartel do Sexto Batalhão, em Governador 
Valadares, foi uma construção de madeira, a oito quilômetros do centro da cidade, no 
bairro Vila Isa nas dependências do antigo galpão do DNER, onde permaneceu instalado 
por nove anos”. “As obras da Construção do atual prédio da Unidade foram realizadas 
pelos próprios Militares que ao longo de nove anos ergueram o novo prédio do Batalhão. 
A mudança da antiga sede no Vila Isa, para as atuais instalações no bairro de Lourdes 
ocorreu no dia 28 de janeiro de 1961”. 

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi e Caíque 
Augusto Viana.
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.
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6º Batalhão de 
Bombeiros Militar

A sede do Sexto Batalhão de Bombeiros Militar, localiza-se no bairro Centro. 

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi e Caíque 
Augusto Viana.
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.

Penitenciária 
Francisco Floriano 

de Paula
A sede da Penitenciária Francisco Floriano de Paula localiza-se no bairro Vila 

Nova Floresta.   

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi e Caíque 
Augusto Viana.
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.
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Presídio de 
Governador Valadares

A sede do Presídio de Governador Valadares localiza-se no bairro Santos 
Dumont II.   

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi e Caíque 
Augusto Viana.
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.

Referências 
Bioculturais
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Arborização urbana:
Oitis e Figueiras
A arborização urbana em Governador Valadares é um elemento de destaque 

na paisagem cotidiana. Na área central e nos bairros são comuns os Oitis e as Figueiras 
(Ficus). Ambas são naturais do bioma da Mata Atlântica, originariamente existente em 
toda a região. De acordo com a narrativa do Senhor José Altino Machado, a Figueira e 
o Oitis foram reintroduzidas na cidade, após o desmatamento promovido entre os anos 
1930-1960, com o intuito de arborizar e deixar a cidade mais sombreada e bonita. Na 
primeira tentativa, o plantio da Figueira (Ficus) sofreu uma praga, mas, permaneceram 
vários exemplares; na segunda, foram plantadas castanheiras. Essas, causaram problemas 
em função dos frutos procurados pela população. Na terceira tentativa, José Altino 
Machado, então vereador municipal, em 1962, foi a Londrina para pesquisar tipos de 
árvores que poderiam ser plantadas na cidade. Foram trazidas 300 mudas de Oiti para 
testes. Posteriormente, uma lei municipal tornou obrigatório o plantio de Oitis em 
lotes e casas. Atualmente, há aproximadamente 74.000 Oitis plantados em Governador 
Valadares, convivendo com outras espécies, dentre elas, a Figueira. Ressalte-se que, no 
início do povoamento da região, identificou-se o pequeno povoado localizado próximo 
ao Quartel de Baguari, como Figueira. Em suas proximidades, foi criado outro Quartel, 
Dom Manoel, em 1818. Em 1884 esse povoado passou a distrito de Peçanha com o nome 
de Santo Antônio da Figueira e, em 1925, teve seu nome alterado para Figueira, sendo 
denominado Governador Valadares, após a emancipação em 1938.
PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi e Caíque 
Augusto Viana.
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.
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Cachoeira da Fumaça

A Cachoeira da Fumaça localiza-se no distrito de São José do Gioabal (55 
km de Governador Valadares).  Apesar da falta de infraestrutura a cachoeira é uma 
referência para os moradores locais.

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi e Caíque 
Augusto Viana.
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.

Cachoeira do Elias

A Cachoeira do Elias localiza-se no povoado de São José da Tronqueira, 
próximo a Governador Valadares.  Apesar da falta de infraestrutura a cachoeira é uma 
referência para os moradores locais.

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi e Caíque 
Augusto Viana.
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.
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Cachoeira do Porto

A Cachoeira do Porto localiza-se no distrito Santo Antônio do Pontal (34 
Km de Governador Valadares).  No local há uma pequena estrutura com banheiros, bar 
e estacionamento. A cachoeira, formada por pequenas quedas, está localizada no rio 
Suaçui Pequeno, no povoado de Santo Antônio do Porto. Apesar da pouca infraestrutura 
a cachoeira é uma referência para os moradores locais e apresenta condições para 
camping durante o ano todo. O acesso é pela BR-259.

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi e Caíque 
Augusto Viana.
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.

Cachoeira do Sabiá

A Cachoeira do Sabiá localiza-se no distrito de Brejaubinha (66 km de 
Governador Valadares).  Apesar da falta de infraestrutura a cachoeira é uma referência 
para os moradores locais.

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi e Caíque 
Augusto Viana.
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.
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Cachoeira Véu de
Noiva

 A Cachoeira Véu da Noiva localiza-se no distrito Santo Antônio do 
Pontal (34 Km de Governador Valadares).  No local há uma estrutura com banheiros, bar 
e estacionamento. A cachoeira apresenta condições para a prática de rapel. A cachoeira é 
uma referência para os moradores locais e apresenta condições para camping durante o 
ano todo. O acesso é pela BR-259.

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi e Caíque 
Augusto Viana.
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.

Paisagem São 
Tarcísio/rio Doce/

Ibituruna
A paisagem composta a partir do bairro de São Tarcísio, próximo ao rio Doce 

– Governador Valadares é o cenário de um território factível onde uma porção específica 
de terra associa-se de modo vago (frouxo) com um solo-natureza e a alguns traços 
humanos especiais marcados culturalmente. Em termos de paisagem, o rio aparece 
como a principal marca do bairro. Já o Pico da Ibituruna, mais distante, aparece como 
um cenário avistado, que não se tem um contato concreto e imediato, mas que compõe, 
juntamente com o rio, um cartão postal para quem mora no bairro.

PESQUISA e TEXTO:  José Bispo Ferreira Filho e Patrícia Falco Genovez.
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Parque Natural
Municipal

O Parque Natural Municipal foi criado em 2015, a partir de uma parceria 
entre a Prefeitura Municipal de Governador Valadares e a Vale. Localiza-se no bairro 
Elvamar, na estrada para Derribadinha. “O local, que é o primeiro parque público de 
mata Atlântica de Valadares, já nasceu com o legado de ser uma das maiores obras 
ambientais de toda a região Leste, instalado em uma extensa área verde, entre o pico 
da Ibituruna e o rio Doce, no bairro Elvamar, em uma área de 400 mil m²”. De acordo 
com Henrique Lobo, representante da Vale, “Criar uma unidade de conservação em 
Valadares no Vale do Rio Doce, é preservar a história e as florestas tão importantes, 
a maior biodiversidade que o mundo já viu. São 450 espécies de árvores por hectare, 
e na Floresta Amazônica são 350. Daí a importância disso, a maior biodiversidade já 
encontrada”. O Parque é aberto ao público, de terça a domingo, das 8:00 às 17:00.

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi e Caíque 
Augusto Viana.
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.

Rio Doce

O rio Doce possui 853 km de extensão e banha os estados de Minas Gerais e 
Espírito Santo. Além de compor a mais importante Bacia Hidrográfica da região sudeste, 
o rio Doce se constitui em um importante elemento para a história da colonização 
de ambos os estados. Através dele, chegaram os primeiros exploradores. Formado, 
principalmente, pelo rio Piranga cuja nascente se localiza na Serra da Mantiqueira, 
recebe o nome de rio Doce ao receber as águas do rio do Carmo no município de 
Rio Doce. Importante agente de transformação e desenvolvimento agregam-se ao rio 
Doce diversos fatores sociais, culturais, políticos e ambientais. Após o rompimento da 
barragem de Fundão da mineradora Samarco/BHP Billiton, o rio Doce teve sua calha 
praticamente ‘cimentada’ pelos resíduos de minério. Os impactos da contaminação do 
rio abarcam questões não só de abastecimento mas afeta a percepção dos ribeirinhos, 
assim como seu cotidiano e rituais. Entretanto, apesar da contaminação, o rio Doce 
continua sendo uma referência significativa para as populações que se desenvolveram 
às suas margens.
PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi e Caíque 
Augusto Viana.
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.
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Objetos
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Artefato

José Bispo Ferreira Filho

as mãos humanas fazem sistemas que bailam.

são artefatos que movimentam-se

ocupando espaços móbiles

onde resistem grupos humanos suburbanos

à influência dos jovens.

a cidade, já é outro sistema

brotado na margem das vias

ao som intenso das máquinas

que rodam suas polias.
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Objetos
Para compreender a categoria objetos, inventariada 

neste trabalho, é preciso que conheçamos o universo na 
qual ela está inserida. Um objeto pode pertencer a duas 
categorias: a funcional e a artística e, no mesmo objeto, 
podem também, estar presentes, as duas funções. Ele pode 
ser reconhecido pela sua forma inigualável, seu desenho 
decorativo e a matéria que lhe é inerente. 

Quando ele é artístico - seja erudito ou popular ou 
ainda, um objeto da arte aplicada - ele já teve a intenção de 
provocar os sentidos. No entanto, mesmo sendo percebido 
primeiramente pelo contato visual e tátil, necessita dos 
outros sentidos para que se ampliem essa nossa primeira 
percepção visual. Quando isso acontece, ele se transforma 
em símbolo. É o símbolo, portanto,  que ampliará o conceito, 
pois “nos dará o efeito emocional da percepção”.1 

Em Tuan encontramos subsídios para adentramos 
ainda mais no universo dos sentidos que um objeto pode 
trazer para um indivíduo: um objeto se torna simbólico 
quando é a materialização dos sentimentos, imagens e 
pensamentos criados na mente a partir das percepções, 
das vivências, das experiências de vida. Nesse momento, 

1  TUAN, Yi-Fu. Espaço e Lugar: a Perspectiva da Experiência. São 
Paulo: Difel, 1983.

nossa experiência com ele é total, ou seja, todos os nossos 
sentidos assim como a mente estão ativos e reflexivos em 
relação a ele, atingindo a sua realidade completa.

É importante perceber, no entanto, que algumas 
funções e valores estéticos conferidos a um determinado 
objeto podem se transformar ao longo do tempo, mesmo 
se estiver localizado em espaços diferentes. Vem daí a 
importância de inseri-lo num determinado contexto. Perceber 
a história, o significado e o sentido que uma determinada 
comunidade conferiu a tal objeto. 

Podemos dizer que são vários os motivos que levam 
um objeto, numa comunidade, a se tornar um símbolo ou 
uma referência cultural. A primeira delas, é a sua história, 
ou o seu vínculo com a história do lugar: um barco, um 
utensílio doméstico, uma pedra, um vaso cerâmico, um 
cocar de uma sociedade nativa, um pórtico, uma escultura, 
podem extrapolar a sua forma, a sua função estética e a 
sua função prática e se tornar referência pelos significados 
e sentidos que comportam. No objeto podem estar contidos 
“pequenos mundos” a serem vistos e descobertos. 

Nessa perspectiva, os indivíduos atribuem e dão 
significado ao espaço e ao lugar por meio da cultura 2. O valor 
que damos às pessoas, aos lugares e consequentemente, 
aos objetos, está vinculado à nossa experiência de vida, 
ao aprendizado que vamos acumulando durante a nossa 

2  Idem
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existência. Portanto, os objetos presentes em Governador 
Valadares e que compõem este inventário são os que 
imprimiram, nesse lugar, uma personalidade, uma história.

Acervo de objetos do
Museu da Cidade

 O Museu da Cidade foi fundado em 30 de janeiro de 1983 pela atual 
presidente da Academia Valadarense de Letras, Maria Cinira. Atualmente localiza-se 
na rua Prudente de Morais, 711, Centro. O seu idealizador foi o professor e fundador 
da Biblioteca Pública Municipal, Paulo Zappi, desde 1953. Entre as aproximadamente 
3.000 peças de seu acervo histórico-cultural destacam-se os fósseis, os instrumentos 
utilizados para castigar os escravos, as moedas antigas e o dente de mastodonte, extinto 
a mais de 10.000 anos. Ressalte-se que todo o acervo é formado por doações de famílias 
do município. Além das peças de exposição, o Museu conta com um significativo 
acervo fotográfico sobre a história da cidade e recortes de jornais variados. O horário 
de funcionamento do Museu da Cidade é de terça a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos 
sábados, das 8h às 13h. As visitas escolares devem ser agendadas com antecedência.

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi e Caíque 
Augusto Viana.
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.
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Busto da Princesa
Isabel 

 O Busto da Princesa Isabel encontra-se na Praça Aurita Franco Machado 
(antiga Praça 13 de Maio), localizada no centro de Governador Valadares. O Busto foi 
produzido entre os anos de 1965 e 1966, a pedido do então prefeito Joaquim Pedro 
Nascimento. Trata-se de uma homenagem à princesa Isabel e à senhora Aurita Machado, 
nascida em 13 de maio em Mogi-Mirim (SP), mãe de 12 filhos, esposa do Coronel Altino 
Machado, enfermeira e colunista do Jornal ‘A Voz de Uberaba’. O Busto tem o formato 
de uma mulher com a boca aberta expressando o ‘não’ das apoiadoras da Senhora Aurita 
Machado às reforma pretendidas pelo então presidente João Goulart, compreendidas 
pelos setores da elite brasileira, e, por conseguinte, valadarense como uma afronta aos 
princípios democráticos e consideradas de cunho comunista. Dessa forma, as Senhoras 
Aurita e Cirene Albergaria impediram que Brizola (político de esquerda - PTB) pudesse 
desembarcar na cidade ao interromperem “o tráfego das composições da mineradora 
Vale do Rio Doce”. Esse ato fez com que Brizola retornasse para Belo Horizonte e marcou 
o posicionamento da elite valadarense contrapondo-se ao Governo, às vésperas do 
Golpe Militar de 1964.

PESQUISA: Gustavo de Oliveira Arantes, David Souza da Silva, Isabella Lopes, Myrelle Marzochi e Caíque 
Augusto Viana.
TEXTO: Patrícia Falco Genovez.

Harmônio

  O Harmônio é um instrumento musical que se encontra na Igreja Nossa 
Senhora das Graças. O instrumento foi adquirido no Rio de Janeiro, no início da década 
de 1950.  Fabricado também no Rio de Janeiro, pela fábrica “Harmônios Santa Cruz”, 
foi o primeiro instrumento musical da paróquia. Optou-se pelo modelo tradicional, 
tocado a pedais, visto que nesta parte da cidade ainda não havia fornecimento de 
energia elétrica. Foi muito utilizado durante as celebrações litúrgicas entre as décadas de 
1950 e 1960. Após o Concílio Vaticano II e as novas regras litúrgicas o instrumento foi 
gradativamente abandonado, sendo substituído por outros mais modernos e potentes.  
Ficou abandonado no coro da igreja por mais de 20 anos. Passou por um total processo 
de restauração executado pelo músico e pesquisador Harley Cândido, em 1997. Desde 
então é usado esporadicamente em raras ocasiões

PESQUISA e TEXTO: Patrícia Falco Genovez, Délia Ferreira Ramalho, Lidia Mara da Silva e Marcelo Brunetti 
Lins.
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Imagem de Nossa 
Senhora de Fátima

 A imagem de Nossa Senhora de Fátima encontra-se localizada no bairro Grã-
duquesa, na Paróquia Cristo Redentor, em Governador Valadares. A imagem de Nossa 
Senhora de Fatima é uma réplica da imagem original que se encontra no Santuário de 
Fátima, em Portugal. Ela foi uma doação de um padre de Portugal. Quando chegou no 
aeroporto de Governador Valadares, seguiu em um caminhão do corpo de bombeiros 
em procissão até a paróquia Cristo Redentor. A imagem tem um significado muito 
grande para a paróquia. Ela evoca uma vida de oração para os fiéis.  

PESQUISA e TEXTO: Patrícia Falco Genovez e Larissa Cossi Silva.

Sino da Igreja Nossa
Senhora das Graças

  Trata-se de sino de bronze, de média proporção e excelente sonoridade, 
montado em um cavalete de madeira (suporte) e fixado na torre da Igreja Nossa Senhora 
das Graças, localizada no bairro de mesmo nome. O Sino é tocado todos os dias. Se 
segunda a sábado às 18 horas. Domingo às 6 horas e também 18 horas. E, festivamente, 
em datas especiais e dias santos. O sino da Igreja Matriz de Nossa Senhora das Graças foi 
fabricado em Canoas, no Rio Grande do Sul, pela fábrica de Sinos Belline. Foi adquirido 
por volta de 1953 e veio de navio até o porto de Vitória, Espírito Santo. De lá foi colocado 
nos trilhos da Estrada de Ferro Vitória-Minas até Governador Valadares, sendo escoltado 
por funcionários ferroviários que moravam próximos à Igreja. O Sino ficou apoiado em 
um cavalete de madeira provisório, próximo à porta da igreja até ser içado ao alto da 
torre, o que demorou alguns meses. Após ser instalado, nunca mais foi retirado do local, 
nem precisou de nenhum tipo de reparo. As aberturas de saídas dos sons da torre foram 
vedadas em 2008 ocasionando um abafamento do som que emanava do sino e ecoava 
a longas distâncias. Sendo assim, atualmente o sino encontra-se “lacrado” dentro da 
torre.Curiosidade: quando se adquiriu o sino a igreja não possuía capital para pagar o 
sino, então instalou-se o sino na porta da igreja e fez-se uma campanha para se pagar o 
sino: faça sua doação e toque o sino. Então as pessoas sempre passavam, deixavam sua 
contribuição para tocarem o sino.
PESQUISA e TEXTO: Patrícia Falco Genovez, Délia Ferreira Ramalho, Lidia Mara da Silva e Marcelo Brunetti 
Lins.
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Sino do Santuário 
de Santa Rita

  A igreja de Santa Rita foi construída em um terreno adquirido em 1963. 
Posteriormente, a Paróquia de Santa Rita foi criada em 1967. Em 1991, a Igreja foi 
consagrada como Santuário Diocesano de Santa Rita (ver categora de Lugar - Devoção. 
O sino de bronze encontra-se na fachada principal do Santuário, do lado esquerdo 
superior e possui formato cônico. Trata-se de um sino utilizado nas antigas “Maria 
Fumaça” que circulavam pelos trilhos que cortam a cidade. Com a substituição das 
“Maria Fumaça” a Companhia Vale do Rio Doce doou um dos sinos para o Santuário. O 
sino apresenta uma linguagem própria com significado marcante. Apesar do progresso 
vivenciado pela cidade, o sino do Santuário não perdeu seu valor para a comunidade. 
De acordo com o frei Marcelo Marins “o som do sino significa a presença de Deus”. Ele 
é usado para chamar os fiéis para Missa, trinta minutos antes de seu início. Ele pesa 
aproximadamente 31 quilos, com diâmetro de 36 centímetros e altura de 42 centímetros.

PESQUISA e TEXTO: Patrícia Falco Genovez, Mayke Douglas Martins de Souza, Débora Fontes de Oliveira, 
Ludimila Souza Marques e Camila Andrade de Freitas.  
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Saberes
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A Benzedeira
 José Bispo Ferreira Filho

dois galhos de arruda
no copo molhados
espargem as gotas
que curam olhados.
espada de Jorge,
avenca de cheiro,
vassoura de planta
no chão do terreiro
e reza a velha
na voz que resmunga,
benzendo o menino
com dores nas juntas.

Costumes
 José Bispo Ferreira Filho

o costume do barbeiro
é o mesmo do ferreiro,
que é o mesmo do mateiro,
que é o mesmo do vaqueiro.
na cozinha, fogão a lenha verme-
lho.
na parede, tachos de cobre espe-
lhos
e o alho no cheiro dos temperos.

Códigos

 José Bispo Ferreira Filho

cozinha de condimentos
funde no espírito
os códigos que falam
e badalam os sinos.
na voz longitude
retorna  as canções
que estavam dormidas
e a solicitude na ponte
dos símbolos fica amiúde
na mão dos meninos.
e na vizinhança
cuja semelhança faz presente,
joga-se no telhado a raiz do dente
para que cresça branco batente
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 Saberes1

Na definição do IPHAN (2013, p. 36) os saberes se 
manifestam em “formas próprias de produzir algum bem ou 
realizar algum serviço, (...) ou uma técnica especial utilizada 
para tocar ou produzir um instrumento musical. Podem ter 
sentidos práticos ou rituais, sendo que, às vezes, reúnem as 
duas dimensões”. 

Do ponto de vista antropológico, inventariar os saberes 
locais implica em considerar entendimentos diferentes 
daqueles já consagrados pela sociedade, especialmente, do 
meio acadêmico. Tomaremos, portanto, uma noção mais 
ampla de saberes que serão vislumbrados intrinsecamente 
relacio- nados ao imaginário social local e dependentes de 
traduções para os lermos e compreende-los. De acordo com 
Geertz (1997, p. 77 a 89), o senso comum reflete o sistema 
cultural no qual está inserido e trata-se de um instrumento 

1  GEERTZ, Clifford. O saber local: novos ensaios em antropologia 
interpretativa. Tradução de Vera Mello Joscelyne. Petrópolis: Vozes, 
1997, 366 pp. Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(IPHAN). Educação Patrimonial: Manual de aplicação (Programa Mais 
Educação). Brasília: IPHAN/DAF/Cogedip/Ceduc, 2013. HOLZER, 
W. Uma discussão fenomenológica sobre os conceitos de paisagem, 
lugar, território e meio ambiente. Território. Rio de Janeiro, ano II, 
n.3, p. 77-85, jul./dez. 1997. HALL, S. A identidade cultural na pós-
modernidade. 7. ed. Rio de Janeiro: DP&A Editora, 2003.

potencializador de tradução de culturas. Ele se constitui e 
se legitima com a cultura de um determinado grupo. 

Tal legitimação exige um deslizar tênue entre 
a subjetividade e a intersubjetividade uma vez que os 
saberes se articulam nas representações sociais. Essas 
representações se formam no processo histórico e evocam 
plasticamente a visão de mundo da comunidade. 

Vista por esse ângulo, a consciência humana, 
constituída a partir das experiências vividas num dado 
ambiente, elabora práticas e saberes que articulam o 
indivíduo ao mundo. Ou seja, os objetos e práticas que 
emergem dos saberes locais refletem o próprio indivíduo e o 
modo como ele se articula no mundo. 

Dessa maneira, os saberes contribuem para a 
apropriação de um território, seja ele natural, urbano, rural 
ou imaterial, abarcando aspectos sensitivos e perceptivos. 
Eles são o produto de uma herança cultural que ao mesmo 
tempo em que evidencia as identidades demarca e marca 
o espaço geográfico com práticas simbólicas permeadas 
por instrumentos internalizados de saberes/fazeres locais 
trazidos por cada grupo.

Considerar tais experiências concretas no mundo 
globalizado ganha uma dimensão singular tendo em vista 
que os apelos tecnológicos tendem a descartar os saberes 
locais no intuito de privilegiar a produção. 
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Será, portanto, a partir dessa noção que estaremos 

considerando as referências de saberes na cultural local.

                                     

Plantas Medicinais

Plantas medicinais são todas as plantas que contenham (ou se supõe 
ter) substâncias com propriedades terapêuticas. São utilizadas como uma medicina 
alternativa por muitas pessoas que gostam de ter um estilo de vida saudável e natural 
e assim recorrem a estas plantas, evitando medicamentos industrializados. No Brasil, 
o conhecimento das propriedades de plantas medicinais é uma das maiores riquezas 
da cultura indígena. Trata-se de uma sabedoria tradicional que passa de geração em 
geração. Este conhecimento milenar tem grande significado para as comunidades em 
virtude das dificuldades de acesso à tratamentos de qualidade. Na região de Governador 
Valadares, o Sr. José Rodrigues de Oliveira (Zé Raizeiro) é uma referência desenvolvendo 
um amplo trabalho com plantas medicinais. Mas cabe registrar o alerta do senhor Zé 
Raizeiro para os riscos de toxidade das plantas. Ele recomenda um uso adequado de 
chás, garrafadas e banhos.

PESQUISA e TEXTO: Patrícia Falco Genovez, Adiléia Regina Dias de Miranda, Simone Amâncio Rosa, 
Suelen Ricardo e Caíque Augusto Viana.
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Rosca Prado
Originalmente, a rosca denomina-se Rosca Rainha. Entretanto, o registro do 

produto pela Confeitaria Prado popularizou a denominação Rosca Prado. Trata-se de 
um pão doce, com leve sabor e aroma de canela, no formato de uma trança, medindo 
40 centímetros de comprimento. A fabricação da rosca iniciou-se em 1970 mantendo-se 
caseira até 1976, quando sua produção passou a ser industrializada. A receita apresenta 
ingredientes comuns: farinha, leite, fermento, manteiga, margarina, ovos, óleo, sal, 
açúcar e canela; além de componentes ‘secretos’ que dão um sabor especial à rosca. A 
Rosca Prado tornou-se uma referência gastronômica não só para o valadarense, mas 
para as localidades mais próximas. É um produto presente nas mesas de café da manhã 
e do lanche de inúmeras famílias locais. Nas últimas décadas, a Rosca passou a ser 
solicitada aos parentes de imigrantes valadarenses que se encontram fora do país.

PESQUISA e TEXTO: Patrícia Falco Genovez, Fabiana Miranda Avelino, Lynda Inês Batista Torres e Marcelo 
Ferreira de Freitas e Caíque Augusto Viana.

Biscoito de Polvilho 
do Sr. Ilvânio
O biscoito de polvilho assado é uma receita que o Sr. Ilvânio aprendeu com 

sua mãe aos 15 anos de idade. Era feita para consumo da própria família e festividades 
da igreja. Com o passar dos anos a receita não sofreu alterações e apenas a forma de assar 
foi modificada, devido ausência de forno a lenha. Hoje se tornou uma especialidade 
do Sr. Ilvânio, agradando o paladar de muitas pessoas, principalmente da família 
Rocha que anualmente realiza o “Arraiá dos Rocha”, evento em que não pode faltar o 
biscoito de polvilho no cardápio. Uma outra ocasião onde o biscoito de polvilho sempre 
é confeccionado, são nos cursos de Peregrinação de Leigos Cristãos Masculinos da 
Paróquia N. Sra. de Lourdes. O biscoito se tornou tradição nas festas da família Rocha, 
que utiliza de suas tradições para valorizar e fazer com que o biscoito de polvilho assado 
do Sr. Ilvânio seja uma referência cultural daquele grupo.

PESQUISA e TEXTO: Patrícia Falco Genovez, Ariana Luiz Rocha Santos
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Torta “Brastemp”

A Torta Brastemp é uma receita que foi integrada aos quitutes vendidos pelas 
barraquinhas da Festa de Santo Antônio, desde 2004. O nome da torta é em função de 
uma propaganda veiculada na década de 2000, pela marca Brastemp. A torta é vendida 
pela barraquinha que arrecada fundos para o Grupo de Apoio a Pacientes Oncológicos 
(GAPON). Ela tem sido, ao longo dos anos, um dos itens culinários mais procurados 
da festa. Basicamente, trata-se de um pavê com camadas de biscoito cream cracker, 
entre um creme branco cozido de leite condensado e finalizado com uma generosa 
camada(cobertura) de um creme de chocolate. A responsável pela receita da torta é a 
senhora Maria Tereza Baptista Murta que promoveu adaptações a uma receita familiar, 
repassada por sua tia, a freira Rosalie Baptista. Hoje, a torta é considerada uma iguaria 
local, sendo procurada por todos que frequentam a festa de Santo Antônio. Ela pode ser 
considerada uma referência cultural, agregando elementos identitários que contribuem 
para consolidação da festa de Santo Antônio enquanto uma tradição local. 

PESQUISA e TEXTO: Patrícia Falco Genovez, Maicon Keiller Rodrigues Furtado 

Lapidação de Pedras

O processo de lapidação das pedras da Mesorregião do Vale do Rio Doce é 
diversificado porque as pedras locais possuem propriedades variáveis.  Em função dessa 
característica, exigem uma lapidação de modo desforme, diferentemente do que ocorre 
com os diamantes. Uma lapidação adequada destaca a cor, o brilho e mostra não só a 
beleza da pedra como o seu peso em quilates, quando vista de cima. São necessários 
vários anos de treinamento para uma pessoa se tornar um lapidário qualificado. Esse 
saber, muitas vezes, é transmitido por um mestre mas depende do talento do aprendiz. 
Nesse ramo da lapidação é comum encontrarmos algumas famílias que se dedicam por 
gerações a essa prática. Nessas famílias o conhecimento da lapidação é repassado às 
gerações futuras, perpetuando esse ofício em toda a região.

PESQUISA e TEXTO: Patrícia Falco Genovez, Juliana Perret, Armando Tavares Junior, Breno Hastenreiter
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em: 11/09/2018.

Associação dos Ferroviários da Vale – Fonte da imagem: Google Earth.

Associação Espírita Vicente Pífano – Fonte da imagem: Google Earth.
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Associação Santa Luiza de Governador Valadares – Fonte da imagem: 
Google Earth.

Avenida Juscelino Kubitschek (JK) – Fonte da imagem: Arquivo Camila 
Takemura);

Avenida Minas Gerais – Fonte da imagem: Arquivo Bruna Lima.

Banda do 6º Batalhão da PMMG – Fonte da imagem: Prefeitura de 
Valadares (valadares.mg.gov.br). Site: http://portalfacilclientes.blob.
core.windows.net/uploads/GOVERNADORVALADARES/img/%7B7A-
32ABC1-38EB-CD77-43A7-BBDED7B0BA1D%7D/%7B7A32ABC-
1-38EB-CD77-43A7-BBDED7B0BA1D%7D_650X450.jpg Acesso em: 
12/09/2018.

Banda Lira 30 de Janeiro – Fonte da imagem: Diário do Rio Doce 
(drd.com.br). Site: drd.com.br/wp-content/uploads/2018/05/1-1-1-
1280x640.jpg Acesso em: 11/09/2018.

Bar Casa Bonita – Fonte da imagem: Google Earth.

Bar do Fred – Fonte da imagem: Google Earth.

Bar e Restaurante do Beto – Fonte da imagem: Facebook (fa-
cebook.com). Site: facebook.com/224779287670311/photos 
4302.1073741828.224779287670311/225006054314301/?type=3&-
theater Acesso em: 23/08/2018.

Bar Marechal – Fonte da imagem: Google Earth.

Barraquinha Vicentina de Comida Típica – Fonte da imagem: Acervo 
OBIT.

Barraquinhas de Maio – Fonte da imagem: Folha de São Pau-
lo (folha.uol.com.br). Site: f.i.uol.com.br/fotografia/2014/06/05/
401163-640x430-1.jpeg Acesso em: 10/09/2018.

Benvenuto Palace Hotel – Fonte da imagem: Google Earth.

Biblioteca Pública Municipal Prof. Paulo Zappi – Fonte da imagem:  G1 
do Vales (g1.globo.com). Site: s2.glbimg.com/MqLx2ek9MalUHW4EYS-
1dA2y3WQ=/620x465/s.glbimg.com/jo/g1/f/original/2017/04/01/
whatsapp_image_2017-04-01_at_09.04.58.jpeg Acesso em: 
11/09/2018.

Biscoito de Polvilho do Sr. Ilvânio – Fonte da imagem: Receitas que 
funcionaram (receitasquefuncionaram.com.br). Site:  4.bp.blogspot.

com/6ae9493V0gI/VlN6oh_0e5I/AAAAAAAARP8/UenB4Qi5ii0/s320/
2015-11-23%2B11.43.07.jpg Acesso em: 10/09/2018.

Busto da Princesa Isabel – Fonte da imagem: Facebook (face-
book.com). Site: https://scontent-gru2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.
0-9/13241128_1172666956098774_789970528381418630_n.jpg?_
nc_cat=0&oh=a95ed88e157d8bbc1c19b7798c7907bf&oe=5C2F2EA9 
Data de acesso:  04/09/2018.

Cachoeira da Fumaça – Fonte da imagem: Google Earth.

Cachoeira do Elias – Fonte da imagem: Youtube (youtube.com). Site: 
https://i.ytimg.com/vi/HKEc2jEqQAI/maxresdefault.jpg Acesso em: 
05/09/2018.

Cachoeira do Porto – Fonte da imagem: Aconteceu no Vale (aconteceuno-
vale.com.br). Site: http://aconteceunovale.com.br/portal/wpcontent/
uploads/2014/02/cachoeira_do_porto_gv.jpg Acesso em: 05/09/2018.

Cachoeira do Sabiá – Fonte da imagem: Flickr (flickr.com). Site: https://
c1.staticflickr.com/6/5786/21499964621_4e455c86b8_b.jpg Acesso 
em: 05/09/2018.

Cachoeira Véu de Noiva – Fonte da imagem:  (trilhasdoriodoce.com.br). 
Site: http://www.trilhasdoriodoce.com.br/images/phocagallery/cida-
degovernadorvaladares/thumbs/phoca_thumb_l_cachoeira-do-porto.
jpg Acesso em: 05/09/2018.

Calçadão da Ilha dos Araújos – Fonte da imagem: G1 (g1.globo.com). 
Site: s2.glbimg.com/Dq1hZXa98isskXc5F9MJKN07n_ofi4G5erwB-
0noycFCTqWjpMdBt8VPDBBhzL7K/s.glbimg.com/jo/g1/f/origi-
nal/2013/03/17/ilha_4.jpg Acesso em: 23/08/2018.

Canoagem – Fonte da imagem: Globo Esporte (globoespor-
te.globo.com). Site: s2.glbimg.com/JhvaFf839iKcmRaSY_EqX-
cPh70=/0x0:793x540/690x470/s.glbimg.com/es/ge/f/origi-
nal/2014/08/15/vou_usar_-_capa_-_foto_luciano_santos.jpg Acesso 
em: 10/09/2018

Capela do Colégio Imaculada Conceição – Fonte da imagem: (cfima-
culadaconceicao.com.br). Site: cfimaculadaconceicao.com.br/_/
rsrc/1496233113244/pastoral-escolar/recreio-eucaristico-no-imacu-
lada/1_foto1135.jpg Acesso em 10/09¹2018.

Capela do Divino Espírito Santo – Fonte da imagem: Google Earth.
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Capela do Sagrado Coração de Jesus – Fonte da imagem: Google Earth.

Capela Santa Luzia – Fonte da imagem: Google Earth.

Capela São Vicente de Paulo – Fonte da imagem: Google Earth.

Capoeira LuandAngola – Fonte da imagem: Acervo Simone Nunes, Ri-
cardo Guedes, Raquel Martins Vasconcelos.

CarnaBretas – Fonte da imagem: Acervo OBIT.

CarnaPérola – Fonte da imagem: Acervo OBIT.

Carnapina – Fonte da imagem: Acervo OBIT.

Casa de Repouso Dona Zulmira – Fonte da imagem: Google Earth.

Casa de Saúde e Maternidade N. S. das Graças – Fonte da imagem: 
Google Earth.

Casa Espírita Ana Néri – Fonte da imagem: Google Earth.

Catedral de Santo Antônio – Fonte da imagem:  Portal Férias (ferias.tur.
br/). Site: ferias.tur.br/imgs/3169/governadorvaladares/g_catedral-
-de-santo-antonio-em-governador-valadares-fotoaltemiro-olinto-cris.
jpg Acesso em: 23/08/2018.

Cemitério da Paz – Fonte da imagem: Google Earth.

Cemitério Santa Rita – Fonte da imagem:  G1 (g1.globo.com). Site: s2.
glbimg.com/1TnDHtYD2FhhZpXuYXGRJR2vyM=/620x465/s.glbimg.
com/jo/g1/f/original/2015/10/29/12188910_1000937713312232_3
319848316510569609_n.jpg Acesso em: 23/08/2018.

Cemitério Santo Antônio – Fonte da imagem: Google Earth.

Centro Cultural Nélson Mandela – Fonte da imagem: Google Earth.

Centro Espírita Joanna de Ângelis – Fonte da imagem: Google Earth.

Centro Espírita Nosso Lar – Fonte da imagem: Google Earth.

Centro Interescolar Dr. Raimundo Soares Albergaria Filho – Fonte da 
imagem: Google Earth.

Centro Social dos Cabos e Soldados de Minas Gerais – Fonte da ima-
gem: Google Earth.

Colégio Clóvis Salgado – Fonte da imagem:  (colegioclovissalgado.com/). 
Site: colegioclovissalgado.com/wp-content/uploads/2016/08/logo-si-
te.png Acesso em: 23/08/2018.

Colégio Franciscano Imaculada Conceição – Fonte da imagem:  (panora-
mio.com). Site: panoramio.com/user/375119 Acesso em 23/08/2018.

Colégio Ibituruna – Fonte da imagem: Google Earth.

Colégio Nossa Senhora de Lourdes (Lourdinas) – Fone da imagem:  (co-
legiolourdinas.com.br). Site: colegiolourdinas.com.br/index.php/infra-
-estrutura/ Acesso em: 23/08/2018.

Colégio Presbiteriano – Fonte da imagem: Google Earth.

Comunidade Evangélica Luterana Cristo – Fonte da imagem: Google 
Earth.

Confeitaria Prado – Fonte da imagem: Google Earth.

Coopevale Futebol Clube – Fonte da imagem: Google Earth. 

Culinária do Mercado Municipal – Fonte da imagem: Guia da Semana 
(guiadasemana.com.br/sao-paulo/). Site:  gds.portal5g media.com/con-
tentFiles/image/gratis/festival-do-pastel.jpg Acesso em: 23/08/2018.

Cultos Afro-Brasileiros – Fonte da imagem: Acervo José Bispo Ferreira 
Filho.

Cultura popular – Imagem Ampliada – Fonte da imagem: Acervo PMGV. 
Site: portalfacilclientes.blob.core.windows.net/uploads/GOVERNA-
DORVALADARES/imgOrig/%7BCECC1C80-CDD6-EB44-5ED5-42E-
5A8CE51E4%7D.jpg Acesso em:23/08/2018.

Desfile Cívico (7 de Setembro) – Fonte da imagem: YouTube (youtube.
com). Site: i.ytimg.com/vi/jKNk2ZFPwsg/maxresdefault.jpg Acesso em: 
04/09/2048.

Detalhes do Museu – Foto Ampliada – Fone da imagem: Museus-
br (museus.cultura.gov.br). Site: museus.cultura.gov.br/files/spa-
ce/9392/20180723_084327_(1).jpg Acesso em: 10/09/2018.

Diário do Rio Doce – Fonte da imagem: Google Earth.

Encenação da Paixão de Cristo – Fonte da imagem: Acervo Dariele Ro-
drigues, Graziella Knust.
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Escola Estadual Israel Pinheiro – Fonte da imagem: Google Earth.

Escola Estadual Nacle Miguel Habib – Fonte da imagem: Google Earth.

Escola Estadual Pref. Joaquim Pedro Nascimento – Fonte da imagem: 
Google Earth.

Escola Estadual Prof. Nelson de Sena Fonte da imagem:  (flickr.com). 
Site: farm8.staticflickr.com/7152/6453014501_496f750517_b.jpg 
Acesso em: 23/08/2018.

Escola Estadual Prof. Sinval Rodrigues Coelho – Fonte da imagem: Goo-
gle Earth.

Escola Estadual Profa. Theodolinda de Souza Carmo – Fonte da ima-
gem: Google Earth.

Espaço Educacional Vieira Cabral – Fonte da imagem: Facebook 
(facebook.com). Site: facebook.com/237972552963002/photos 
a.238120329614891.54046.237972552963002/238120342948223/?-
type=3&theater Acesso em: 23/08/2018.

Estádio José Mamoud Abbas – Fonte da imagem: Wikimedia (com-
mons.wikimedia.org/wiki/Main_Page). Site: upload.wikimedia.org/
wikipedia/commons/6/65/Est%C3%A1dio_Jos%C3%A9_Mammoud_
Abbas%2C_Governador_Valadares_MG.jpg Acesso em: 23/08/2018.

Estrada de Ferro Vitória Minas – Fonte da imagem: Vale (vale.com) vale.
com/brasil/PT/business/logistics/railways/PublishingImages/ferro-
via_vitoria_minas.jpg Acesso em: 10/09/2018.

ExpoAgro GV – Fonte da imagem:  (https://www.soucowboy.com). Site: 
static.wixstatic.com/media/839d01_5698c0d0a92b4361a268251984f-
d52f1.jpg Acesso em: 23/08/2018.

ExpoLeste – Fonte da imagem: Will Imaggine. Site: www.
goog l e . c om .b r/s ea r ch?b iw=1525&b ih=709&tbm= i s ch& -
s a = 1 & q = e x p o l e s t e + + g v & o q = e x p o l e s t e + + g v & g s _ l = p s y -
-ab.3...80203.80692.0.81653.4.4.0.0.0.0.252.252.2-1.1.0....0...1.1.64.
psy-ab..3.0.0....0.tuenTtA30EU#imgrc=tTsd-DdnkfM: Acesso em: 
23/08/2018.

ExpoNoivas – Fonte da imagem: (Youtube.com). Site: https://i.ytimg.
com/vi/N-cngr3YAow/maxresdefault.jpg Acesso em:  23/08/2018.

Exposição de Orquídeas – Fonte da imagem: G1 Vales de Minas (g1.

globo.com/mg/vales-mg/). Site: g1.globo.com/mg/vales-mg/videos/t/
mg-inter-tv-2-edicao/v/28-exposicao-de-orquideas-e-realizada-em-go-
vernador-valadares/6281022/ Acesso em: 10/09/2018.

Faculdade de Administração de Governador Valadares – Fonte da ima-
gem: Foursquare (pt.foursquare.com). Site: igx.4sqi.net/img/gene-
ral/200x200/67768234_NAudvUGd-zoBiHtgoTjShYri9sXNy0FeTXlDc-
C3JpQ8.jpg Acesso em: 12/09/2018.

Faculdade de Direito de Governador Valadares – Fonte da imagem: FA-
DIVALE (posfadivale.com.br). Site: posfadivale.versatecnologia.com.br/
wp-content/uploads/2016/02/00001-109.jpg Acesso em: 23/08/2018.

Faculdade Pitágoras – Fonte da imagem: Acervo OBIT.

Feira de artesanato (Feirinha) – fonte da imagem: Univale (univale.com). 
Site: univale.br/galeria_fotos/albuns/307/12122011115126.jpg Aces-
so em: 23/08/2018.

Feira Livre (rua São João) – Fonte da imagem: O Olhar (oolhar.com.br).
Site: oolhar.com.br/wp-content/uploads/2017/07/feira-livre-merca-
do-municipal-335x186.jpg Acesso em: 12/09/2018.

Feiras Livres – Fonte da imagem: i-Bragança (braganca.com.br) ibra-
ganca.com.br/anuncios_peq/Feiras_livres.jpg Acesso em: 12/09/2018.

Festa Cultural Colégio Franciscano Imaculada Conceição – Fonte da 
imagem:  (google.com). Site: https://www.google.com.br/url?sa=i&rc-
t=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&ved=0ahUKEwib_pW0rMPWA-
hUHvJAKHajLDDoQjBwIBA&url=https%3A%2F%2Fdocs.google.
com%2Fa%2Fcfimaculadaconceicao.com.br%2Fuc%3Fid%3D0B0m-
jZXI0AIzHUElkblNxaE1TRGM%26export%3Ddownload&psig=AFQjC-
NHAw4yqOW-fA86bbhlii-KKe1cXRw&ust=1506532328904758 Acesso 
em: 23/08/2018.

Festa da Assunção de Nossa Senhora – Fonte da imagem: Diálogos Polí-
ticos (dialogospoliticos.wordpress.com). Site: dialogospoliticos.files.wor-
dpress.com/2016/08/bannerassuncao.jpg?w=430&h=213. Acesso em: 
04/09/2018.

Festa da Fantasia – Fonte da imagem: Infonet (infonet.com.br). Site: 
infonet.com.br/wp-infonet/img/economia/grande-fantasias04112011.
JPG Acesso em: 10/09/2018.

Festa de Santa Rita de Cássia – Fonte da imagem: Facebook (fa-
cebook.com). Site: facebook.com/freimarcelo.marins/vide-
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os/905079312905970/?hc_ref=PAGES_TIMELINE Acesso em: 
04/09/2018.

Festa de Santo Antônio – Fonte da Imagem: Diocese de Valadares (dio-
cesevaladares.com.br). Site: diocesevaladares.com.br/wp-content/
uploads/sites/13/2017/06/DSC_1027.jpg Acesso em: 04/09/2018.

Festa Maína Colégio Ibituruna – Fonte da imagem: (Youtube.com). Site: 
https://i.ytimg.com/vi/2nQdNlCXqJs/maxresdefault.jpg Acesso em: 
23/08/2018.

Festas Juninas – Fonte da imagem: Acervo José Bispo Ferreira Filho.

Festival de Jazz de Governador Valadares – Fonte da imagem:  G1 (g1.
globo.com/). Site: s2.glbimg.com/BtAj8S6mNqFRYOf5JYBWPpJfZM-
g=/620x465/s.glbimg.com/jo/g1/f/original/2015/11/01/12204010_
973614122677128_906620164_o.jpg Acesso em: 23/08/2018.

Festival do Folclore - Penha do Cassiano – Fonte da imagem:  G1 (g1.
globo.com/). Site: s2.glbimg.com/1TF9ZLLV8HAcPUWNJPY3dAozC-
sU=/1080x608/top/smart/https://i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59e-
dd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2017/
N/o/yf1LW2Rtivuxyh9IEeTg/penha-do-cassiano1.jpg Acesso em: 
23/08/2018.

Festival Valadares Power – Fonte da imagem: Acervo OBIT. 

Folia de Reis – Fonte da imagem: Acervo José Bispo Ferreira Filho.

Fraternitas Mãe de Deus – Fonte da imagem: Acervo Ágatha Rodrigues 
Costa Santos

Fundação Percival Farquhar – Fonte da imagem:  Univale (univale.
br). Site: univale.br/vestibular/fotos/galeria/foto3.jpg Acesso em: 
11/09/2018.

Garfo Clube de Governador Valadares – Fonte da imagem:  (panoramio.
com). Site: static.panoramio.com/photos/original/19597346.jpg Aces-
so em: 05/09/2018.

Geração Manacá – Fonte da imagem: Acervo José Bispo Ferreira Filho.

Gevê Folia – Fonte da imagem: (http://www.guiadaboa.com.br/). 
Site: guiadaboa.com.br/images/listings/2015-11/geve_folia_
2016-1447079699-689-e.png Acesso em: 23/08/2018. 

Grande Sermão da Montanha – Fonte da imagem: Acervo OBIT.

Grupo da Fraternidade Martha Figner – Fonte da imagem: Google Earth.

Grupo de Choro – Fonte da imagem: Acervo José Bispo Ferreira Filho. 

Grupo de Folia do Rio Doce –  Fonte da imagem: Acervo José Bispo Fer-
reira Filho.

Grupo de Reisado – Fonte da imagem: Acervo José Bispo Ferreira Filho.

Grupo Espírita André Gustavo – Fonte da imagem: Google Earth.

Grupo Espírita Chico Xavier – Fonte da imagem: Google Earth.

Grupo Espírita Recanto de Paz – Fonte da imagem: Google Earth.

Grupo Teatral Reflexus – Fonte da imagem: Acervo OBIT.

GV Center Hotel – Fonte da imagem:  (booking.com). Site: q-ec.bsta-
tic.com/images/hotel/max1024x768/547/54753942.jpg Acesso em: 
24/08/2018.

GV Park Hotel – Fonte da imagem: Google Earth.

GV Shooping – Fonte da imagem: Wikimedia (commons.wikimedia.org/
wiki/Main_Page). Site: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/com-
mons/c/c0/Entrada_GV_Shopping%2C_Governador_Valadares_MG.
JPG Acesso em: 23/08/2018.

Harmônio – Fonte da imagem:  Acervo Délia Ferreira Ramalho.

Hip-Hop – Fonte da imagem: Esquerda Online (esquerdaonline.com.
br). Site: esquerdaonline.com.br/wpcontent/uploads/2017/11/10
787_792263524145606_2306589859712387004_n.jpg Acesso em: 
10/09/2018.

Hospital Evangélico Beneficência Social Bom Samaritano – Fonte da 
imagem: Google Earth.

Hospital Municipal de Governador Valadares – Fonte da imagem: (va-
ladaresnatv.com.br/). Site: valadaresnatv.com.br/wp-content/uplo-
ads/2016/07/hospital-municipal.jpg Acesso em: 24/208/2018.

Hospital São Lucas – Fonte da imagem: Google Earth.

Hospital São Vicente de Paulo– Fonte da imagem: Google Earth.

Hotel Casa Grande – Fonte da imagem: Google Earth.
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Hotel Center – Fonte da imagem: Google Earth.

Hotel Churrascaria Spettu’s – Fonte da imagem: Acervo OBIT.

Hotel Indaiá – Fonte da imagem: Google Earth.

Hotel Mirante – Fonte da imagem: Google Earth.

Hotel Panorama – Fonte da imagem: Google Earth.

Hotel Pedra Negra – Fonte da imagem: Google Earth.

Hotel Príncipe – Fonte da imagem: Google Earth.

Hotel Realminas – Fonte da imagem: Google Earth.

Hotel Rio Branco – Fonte da imagem: Google Earth.

Ibit Park Hotel – Fonte da imagem:  Flogão (flogao.com.br)cache-assets.
flogao.com.br/photos/full/129665222.jpg Acesso em: 04/09/2018.

Ibituruna Serra Clube – Fonte da ima-
gem: Site: scontent-gru2-1.xx.fbcdn.net/v/t31.
0-8/13221239_1119750581389783_1114033189567439742_o.jpg?_
nc_cat=0&oh=6f96564dba443e611bc61373cc0cff22&oe=5C251E0C 
Acesso em: 11/09/2018.

Igreja Adventista da Promessa – Fonte da imagem: Google Earth.

Igreja Adventista do Sétimo Dia – Fonte da imagem: Google Earth.

Igreja Assembleia de Deus – Fonte da imagem: Google Earth.

Igreja Batista (Ilha dos Araújos) – Fonte das imagens: Google Earth.

Igreja Batista ‘O Caminho’ – Fonte da imagem: Google Earth.

Igreja Batista Água Viva – Fonte da imagem: Google Earth.

Igreja Batista Apascentar –  Fonte da imagem:  Google Earth.

Igreja Batista Boas Novas – Fonte da imagem: Google Earth.

Igreja Batista Cenáculo – Fonte da imagem:  Google Earth.

Igreja Batista Central – Fonte da imagem: Google Earth.

Igreja Batista do Calvário – Fonte da imagem: Google Earth.

Igreja Batista do Esplanada – Fonte da imagem:  Google Earth.

Igreja Batista El-Shaday – Fonte da imagem: (twitter.com). Site: ht-
tps://pbs.twimg.com/media/CPrLKs6WcAA5Faa.jpg Acesso em: 
05/09/2018.

Igreja Batista Esperança – Fonte da imagem: Google Earth.

Igreja Batista Frutos da Fé – Fonte da imagem: Google Earth.

Igreja Batista Memorial – Fonte da imagem:  Google Earth.

Igreja Batista Missão de paz – Fonte da imagem: Igreja Batista Missão 
de paz (igrejabatistamissaodepaz.blogspot.com). Site: 2.bp.blogspot.
com/-X1XrKEJVva8/V-YAQhpPrRI/AAAAAAAAAKA/gYrAxfpWXBo-
fOZ-vOoSX-dEhrhqueaTyQCK4B/s1600/DSC02839.JPG Acesso em: 
12/09/2018.

Igreja Batista Monte Sião – Fonte da imagem: Google Earth.

Igreja Batista Morada do Vale – Fonte da imagem: Google Earth.

Igreja Batista Moriá – Fonte da imagem: Google Earth.

Igreja Batista Nova Chance – Fonte da imagem: Google Earth.

Igreja Batista Nova Jerusalém – Fonte da imagem: Google Earth.

Igreja Batista Renascer – Fonte da imagem: Google Earth.

Igreja Batista Vida Plena – Fonte da imagem: Google Earth.

Igreja Batista Vila Isa – Fonte da imagem:  (ibvilaisa.com)

Igreja Batista Vitória – Fonte da imagem: Google Earth.

Igreja Cristã Maranata – Fonte da imagem: Google Earth.

Igreja Cristo Redentor – Fonte da imagem: Acervo Wanderson Catalu-
nia.

Igreja da Assembleia de Deus Missionária – Fonte da imagem: Google 
Earth.

Igreja de São Raimundo – Fonte da imagem: Google Earth.

Igreja do Evangelho Quadrangular – Fonte da imagem: Google Earth.

Igreja Ebenézer Pentecostal  – Fonte da imagem: Google Earth.
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Igreja Evangélica Assembleia Deus Renovada – Fonte da imagem: Goo-
gle Earth.

Igreja Evangélica da Assembleia  – Fonte da imagem: Google Earth.

Igreja Evangélica Pentecostal Casa de Deus – Fonte da imagem: Google 
Earth.

Igreja Matriz Nossa Senhora de Lourdes – Fonte da imagem: Google 
Earth.

Igreja Metodista – Fonte da imagem: Google Earth.

Igreja Metodista Central  – Fonte da imagem: Google Earth.

Igreja Metodista Wesleyana (N. S. de Lourdes) – Fonte da imagem: Goo-
gle Earth.

Igreja Metodista Wesleyana (São Paulo) – Fonte da imagem: Google Ear-
th.

Igreja N. S. da Piedade (Xonin de Cima) – Fonte da imagem: Acervo Kelly 
de Castro.

Igreja Nossa Senhora Aparecida – Fonte da imagem: Google Earth.

Igreja Nossa Senhora da Assunção – Fonte da imagem: Diocese de Va-
ladares (diocesevaladares.com.br). Site: diocesevaladares.com.br/paro-
quias/paroquia-nossa-senhora-da-assuncao/ Acesso em: 05/09/2018.

Igreja Nossa Senhora da Imaculada da Conceição – Fonte da imagem: 
Google Earth.

Igreja Nossa Senhora de Fátima – Fonte da imagem: Google Earth.

Igreja Nossa Senhora de Guadalupe – Fone da imagem: Google Earth.

Igreja Nossa Senhora Rosa Mística – Fonte da imagem: Facebook (fa-
cebook.com). Site: facebook.com/paroquiasantarosadelimagv/photos
/a.1574248676221707/1574248719555036/?type=1&theater Acesso 
em: 12/09/2018.

Igreja Pentecostal Missões para Cristo – Fonte da imagem: Google Ear-
th.

Igreja Pentecostal Trindade Divina – Fonte da imagem: Google Earth.

Igreja Presbiteriana (Altinópolis) – Fonte da imagem: Google Earth.

Igreja Presbiteriana (Esperança) – Fonte da imagem: Google Earth.

Igreja Presbiteriana (Ilha dos Araújos) – Fonte da imagem: Google Earth.

Igreja Presbiteriana (Jardim Pérola) – Fonte da imagem: Google Earth.

Igreja Presbiteriana Aprisco das Ovelhas – Fonte da imagem: Google 
Earth.

Igreja Presbiteriana Filadélfia – Fonte da imagem: Google Earth.

Igreja Presbiteriana Grã-Duquesa – Fonte da imagem: Google Earth.

Igreja Presbiteriana Manancial Renovada – Fonte da imagem: Google 
Earth.

Igreja Presbiteriana Memorial – Fonte da imagem: Google Earth.

Igreja Presbiteriana Vida Nova – Fonte da imagem: Google Earth.

Igreja Sagrada Família – Fonte da imagem: Google Earth.

Igreja Sagrado Coração de Jesus – Fonte da imagem: Google Earth.

Igreja Santa Rosa de Lima – Fonte da imagem: Google Earth.

Igreja Santa Terezinha – Fonte da imagem: Google Earth.

Igreja São Cristóvão – Fonte da imagem: Acervo Isabella Lopes.

Igreja São Francisco Xavier – Fonte da imagem: Google Earth.

Igreja São Geraldo – Fonte da imagem: Google Earth.

Igreja São João XXIII – Fonte da imagem: Acervo OBIT.

Igreja São José Operário – Fonte da imagem: Google Earth.

Igreja Universal do Reino de Deus – Fonte da imagem: Google Earth.

Ilusão Esporte Clube – Fonte da imagem: Google Earth.

Imagem de Nossa Senhora de Fátima – Fonte da imagem: Acervo OBIT.

Instituto Federal de Ciência, Educação e Tecnologia (GV) Fonte da ima-
gem: IFMG (www2.ifmg.edu.br/portal). Site: www2.ifmg.edu.br/portal/
sobre-o-ifmg/unidades-do-ifmg/gov-valadares.png/gov-valadares.png 
Acesso em: 11/09/2018.
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Inter TV dos Vales – Fonte da imagem: Wikipédia (wikipedia.org). Site: 
upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/da/Edifício_In-
ter_TV.jpg/800px-Edifício_Inter_TV.jpg Acesso em: 12/09/2018.

Joá Restaurante – Fonte da imagem: (tripadvisor.com.br). Site: https://
media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/0a/61/27/90/photo1jpg.
jpg Acesso em: 04//09/2018.

Katarriso Companhia de Teatro – Fonte da imagem: Acervo OBIT.

Lagoa do Pérola – Fonte da imagem: Prefeitura de Gov Valadares (vala-
dares.mg.gov.br). Site: portalfacilclientes.blob.core.windows.net/uplo-
ads/GOVERNADORVALADARES/imgOrig/%7BB2845BC1-A2DA-8A-
80-DA4E-35327AB8CED7%7D.jpg Acesso em: 12/09/2018.

Lagoa Santa– Fonte da imagem: Acervo OBIT.

Lapidação de Pedras – Fonte da imagem: Cursos Gratuitos (cursogra-
tisonline.com.br). Site: lh3.googleusercontent.com/_zcGGdExl_I/TmZ-
q04JxrLI/AAAAAAAABns/wFafonxWdmI/lapidacao-pedras-preciosas.
jpg Acesso em: 10/09/2018. 

Lar dos Velhinhos – Fonte da imagem: Google Earth.

Loja Maçônica 13 de Maio Nº 57 – Fonte da imagem: Google Earth.

Loja Maçônica Lauro Sodré Nº 50 – Fonte da imagem: Google Earth.

Loja Maçônica Mestres do Vale – Fonte da imagem: Google Earth.

Mary´s Club – Fonte da imagem: Univale News (univalenews.com). 
Site: univalenews.com/wp-content/uploads/2017/03/materia-
-e1490919944189.jpg Acesso em: 12/09/2018.

Medicina tradicional – Foto ampliada – Fonte da imagem: (http://
mercadomunicipalgv.com.br). Site: http://mercadomunicipalgv.com.
br/wp-content/uploads/2015/06/Cereais-ch%C3%A1s-mates-p%-
C3%B3s-e-farinhas-1024x576.jpg Acesso em: 04/09/2018.

Memorial Park Cemitério Jardim – Fonte da imagem: Memorial Park 
(memorialparkgv.com.br). Site: memorialparkgv.com.br/images_3dcu-
bo/20120207122223.jpg Acesso em: 12/09/2018.

Mercado Municipal – Fonte da imagem: imgur.com. Site: i.imgur.com/
FckFo.jpg Acesso em: 04/09/2018.

Minas Clube – Fonte da imagem: (acqualegria.com.br). Site: http://

www.acqualegria.com.br/images/clientes/minas/17.jpg Acesso em: 
04/09/2018.

Monalisa Jump Bar – Fonte da imagem: Google Earth.

Monte Sinai Igreja Presbiteriana do Brasil – Fonte da imagem: Google 
Earth.

Moto Fest GV – Fonte da imagem: (https://g1.globo.com/). Site:  s2.glbimg.
com/yQ5fy6jccC3xBMBFRSs1W8yjAhQ7tJmJO8ioY0yj2SCO22cz0a-
tcz1zaJ3QePRrd/s.glbimg.com/jo/g1/f/original/2012/10/13/moto-
fest.jpg_8_1.jpg Acesso em: 23/08/2018.

Museu da Cidade – Fonte da imagem: Univale (univale.br). Site: uni-
vale.br/galeria_fotos/albuns/1364/29092016015150.jpg Acesso em: 
12/09/2018.

Nona Igreja Presbiteriana Renovada – Fonte da imagem: Google Earth.

Novena de Nossa Senhora da Assunção – Fonte da imagem: Diocese de 
Valadares (diocesevaladares.com.br). Site: diocesevaladares.com.br/wp-
-content/uploads/sites/13/2014/08/ok.jpg Acesso em: 04/09/2018.

Novena de Nossa Senhora das Graças – Fonte da imagem: Acervo OBIT.

O Ballet em Governador Valadares – Fonte da imagem: Acervo Vanessa 
Velame Cruzeiro Pedroni.

Orquestra Filarmônica de Valadares – Fonte da imagem: https://
www.facebook.com/orquestrafilarmonicadevaladares/ Acesso em: 
11/09/2018.

Paisagem São Tarcísio / Rio Doce/ Ibituruna – Fonte da imagem: Acer-
vo OBIT.

Parque de Exposição José Tavares Pereira – Fonte da imagem: Minas 
Gerais (minasgerais.com.br). Site: minasgerais.com.br/imagens/even-
tos/1510592529IXx5LjJqei.jpg Acesso em: 12/09/2018.

Parque Natural Municipal – Fonte da imagem: Aconteceu no Vale 
(aconteceunovale.com.br). Site: http://aconteceunovale.com.br/por-
tal/wp-content/uploads/2015/02/parque_gv_6_1.jpg Acesso em: 
12/09/2018.

Penitenciária Francisco Floriano de Paula – Fonte da imagem:  Google 
Earth.
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Pizzaria Waldinelly – Fonte da imagem: Google Earth.

Plantas Medicinais – Fonte da imagem: Google (google.com). Site: https://
www.google.com.br/search?biw=1600&bih=789&tbm=isch&sa=1&-
q=PLANTAS+MEDICINAIS++em+gv&oq=PLANTAS+MEDICINAIS++em+-
gv&gs_l=psyab.3...526120.528747.0.529227.19.16.0.0.0.0.195.1651.
0 j 1 3 . 1 3 . 0 . d u m m y _ m a p s _ w e b _ f a l l b a c k . . . 0 . . . 1 . 1 . 6 4 .
psy-ab..10.0.0....0.4YQHhP1eV24#imgrc=GJHijDs4cK-wiM Acesso em: 
04/09/2018.

Ponte da Ilha dos Araújos – Fonte da imagem: Trip Advisor (tripad-
visor.com.br). Site: media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/0d/ef/
ca/4c/vista-do-pico-da-ibituruna.jpg Acesso em: 12/09/2018.

Ponte São Raimundo (foto ampliada) – Fonte da imagem: Diocese de 
Governador Valadares (diocesevaladares.com.br). Site: http://diocese-
valadares.com.br/wp-content/uploads/sites/13/2015/01/pontesao-
raimundo-1.jpg Acesso em 04/09/2018.

Ponte São Raimundo – Fonte da imagem: Flickr (flickr.com). Site: c1.s-
taticflickr.com/7/6229/7006465323_5c6a019c7f_b.jpg Acesso em: 
12/09/2018.

Praça Arnoldo Nick – Fonte da imagem: Google Earth.

Praça das Capitanias – Fonte da imagem: Google Earth.

Praça das Nações – Fonte da imagem: Google Earth.

Praça de Esportes – Fonte da imagem: Prefeitura de Gov. Valadares 
(valadares.mg.gov.br). Site: portalfacilclientes.blob.core.windows.net/
uploads/GOVERNADORVALADARES/imgOrig/%7BE15BEE2A-4C2C-
-1AAB-E08E-214C4CAE3DAB%7D.jpg Acesso em: 12/09/2018.

Praça do Horto Municipal de Governador Valadares  – Fonte da imagem: 
José Bonifácio Mourão (josebonifaciomourao.com.br). Site: josebonifa-
ciomourao.com.br/wp-content/uploads/2017/09/Horto-Municipal.jpg 
Acesso em: 12/09/2018.

Praça Dom Manoel Nunes Coelho  – Fonte da imagem: Google Earth.

Praça dos Pioneiros – Fonte da imagem: Blogspot (cafeeconspiracao.
blogspot.com). Site: 3.bp.blogspot.com/_1cUdDzR7CcM/TKVjz9v4z9I/
AAAAAAAAAT0/vFH3_JRqkcA/s1600/Pra%C3%A7a+dos+Pioneiros.
jpg Acesso em: 12/09/2018.

Praça Euzébio Cabral (Praça do Coreto) – Fonte da imagem: Google Ear-
th.

Praça Getúlio Vargas – Fonte da imagem: G1 (g1.globo.com). Site: s2.
glbimg.com/pbCqEYHqeWbsDJdEYme05VQVvk=/620x465/s.glbimg.
com/jo/g1/f/original/2013/06/14/bairro_lourdes_14.jpg Acesso 
em:12/09/2018.

Praça João Paulo Pinheiro (Praça da Estação) – Fonte da imagem: Acer-
vo OBIT.

Praça Júlio Soares – Fonte da imagem: Google Earth.

Praça Pública Conjunto Sir – Fonte da imagem: Google Earth.

Praça Rosa Daflon Faria – Fonte da imagem: Google Earth.

Praça São Pedro – Fonte da imagem: Google Earth.

Praça Serra Lima – Fonte da imagem: Google Earth.

Praça Treze de Maio (“Praça da Mulher da Boca Aberta”) – Fonte da 
imagem: oolhar.com.br/reforma-da-praca-da-mulher-da-boca-aberta-
-se-arrasta-por-quase-4-meses/ Acesso em: 11/09/2018.

Praça Vereador Mario Rocha – Fonte da imagem: Google Earth.

Presídio de Governador Valadares – Fonte da imagem:  Hoje 
em Dia (hojeemdia.com.br). Site: hojeemdia.com.br/polopoly_
fs/1.53227.1457585288!/image/image.jpg_gen/derivatives/landsca-
pe_300/image.jpg Acesso em: 12/09/2018.

Primeira Igreja Batista – Fonte da imagem: Google Earth.

Primeira Igreja do Evangelho Quadrangular – Fonte da imagem: Google 
Earth.

Primeira Igreja Presbiteriana – Fonte da imagem: Google Earth.

Primeira Igreja Presbiteriana do Esplanada – Fonte da imagem: Google 
Earth.

Quarta Igreja Batista – Fonte da imagem: Google Earth.

Quarta Igreja Presbiteriana do Brasil – Fonte da imagem:  (br.infoabou-
tcompanies.com/). Site: http://lh5.googleusercontent.com/proxy/
RJP8IChRHaIN3rMH8q9VoXmvbW8HKS0a8CysBZUHhMMTd6JSj-
1c9LdyGkEdsI56cl90koa_iUGbCQiIjBc4Lbr8l9w4rxPYqnjaQz0vSXK-
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tXed2nSNQzmGL1mBKUShL2tjFTAkDnMPDnd-9NZZM2kHEg Acesso 
em: 12/09/2018.

Quarta Igreja Presbiteriana Renovada – Fonte da imagem: Google Earth.

Quinta Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras – Fonte da imagem: 
Google Earth.

Rádio Ibituruna FM – Fonte da imagem: Facebook (facebook.com). Site:  
facebook.com/pg/radioibituruna/about/?ref=page_internal Acesso 
em: 04/09/2018.

Rádio Imparsom – Fonte da imagem: Rádio Online (radioonline.ditudo-
net.com). Site: radioonline.ditudonet.com/2012/12/radio-imparsom-
-fm-1001-ao-vivo-e-online.html Acesso em: 12/09/2018.

Rádio Mundo Melhor – Fonte da imagem: Google Earth.

Rádio Transamérica – Fonte da imagem: Acervo OBIT.

Rio Doce – Fonte da imagem:  Ufjf (ufjf.br). Site: ufjf.br/portalantigogv/fi-
les/2016/04/Untitled_Panorama1-Copia.png Acesso em: 12/09/2018.

Rodovia BR -116 – Fonte da imagem: Google Earth.

Rodovia BR -259 – Fonte da imagem: Google Earth.

Rodovia BR- 381 – Fonte da imagem: Google Earth.

Rodoviária – Fonte da imagem: Busca Ônibus (buscaonibus.com.
br). Site: storage.googleapis.com/buscaonibus/img/rodoviarias/go-
vernador-valadares/rodoviaria-governador-valadares.png Acesso 
em:12/09/2018.

Rosca Prado – Fonte da imagem: (blogdasinaraneves.com.br). Site: ht-
tps://www.blogdasinaraneves.com.br/wpcontent/uploads/2015/11/
10458096_786357728062290_7905314979582747420_n.jpg Acesso 
em: 04/09/2018.

Rotary Club de Governador Valadares – Fonte da imagem: Google Earth

Rua Israel Pinheiro – Fonte da imagem: Google Maps.

Rua Prudente de Morais – Fonte da imagem: Google Maps.

Santuário Santa Rita de Cássia – Fonte da imagem: Acervo Mayke Dou-
glas Martins de Souza.

Segunda Igreja Presbiteriana Renovada – Fonte da imagem: Google Ear-
th.

Semana da Dança – Fonte da imagem: Fundação de Cultura (fundacao-
decultura.ms.gov.br). Site: fundacaodecultura.ms.gov.br/wp-content/
uploads/sites/19/2015/05/semana-pra-dan%C3%A7a-segundo-dia-
-1895-672x372.jpg Acesso em: 10/09/2018.

Serestas – Fonte da imagem: Acervo José Bispo Ferreira Filho.

Serviço Social do Comércio (SESC) – Fonte da Imagem: (uni-
med.coop.br). Site: http://unimed.coop.br/portal/conteudo/blo-
g//1461069887847Portaria%20SescGV.jpg Acesso em:  04/09/2018.

Serviço Social da Indústria (SESI) – Fonte da Imagem: Google Earth.

Sétima Igreja Presbiteriana – Fonte da imagem: Google Earth.

Sexta Igreja Presbiteriana – Fonte da imagem: Google Earth.

Sino da Igreja Nossa Senhora das Graças – Fonte da imagem: Acervo 
OBIT.

Sino do Santuário de Santa Rita – Fonte da imagem: Acervo OBIT.

Sociedade Recreativa Filadélfia– Fonte da imagem: Google Earth.

Surf no rio Doce – Fonte da imagem:  Surf Guru (www.surfguru.
com.br). Site: https://surfguru.pictures/2011/12/surfista-aprovei-
ta-as-ondas-formadas-pela-forca-das-aguas-do-rio-doce-para-sur-
far-111226182241.jpg Acesso em: 23/08/2018.

Teatro Atiaia – Fonte da imagem: Trip Advisor (tripadvisor.com.br). Site:  
media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/0a/90/d5/89/entrada-do-
-teatro-um.jpg Acesso em: 11/09/2018.

Terceira Igreja Presbiteriana Renovada – Fonte da imagem: Google Ear-
th.

Torta “Brastemp” – Fonte da imagem: Youtube (youtube.com)

i.ytimg.com/vi/m1A9QEsNIOM/maxresdefault.jpg Acesso em: 
10/09/2018.

Celebrações Religiosas (foto ampliada) – Fonte da imagem: Acervo OBIT.

Trezena de Santo Antônio – Fonte da imagem: Acervo OBIT.
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Trupico do Lalá – Fonte da imagem: (https://www.blogger.com/). Site: 
http://1.bp.blogspot.com/5cDDdFC7uRA/Tzho0HxqT5I/AAAAAAAA-
AH0/zK1CgUu4Khs/s1600/DSC_9089.JPG Acesso em: 23/08/2018.

Unimed Governador Valadares– Fonte da imagem: Impermax (imper-
max.com.br/hospital-unimed-gv). Site: impermax.com.br/wp-content/
uploads/UNIMED-GV1.jpg Acesso em: 12/09/2018.

Universidade Federal de Juiz de Fora (Campus GV) – Fonte da imagem: 
Google Maps.

Universidade Pres. Antônio Carlos – Fonte da imagem: Acervo OBIT.

Universidade Vale do Rio Doce (Univale) – Fonte da imagem:  Educa 
Bras (educabras.com). Site: educabras.com/media/faculdades/image/
univale-rio-doce.jpg Acesso em: 11/09/2018.

Valadares Country Club – Fonte da imagem: (panoramio.com). Site: 
http://static.panoramio.com/photos/large/23618758.jpg Acesso em: 
04/09/2018.

Voo Livre – Fonte da imagem: (youtube.com). Site: i.ytimg.com/vi/RUR-
gTpF7TAY/hqdefault.jpg Acesso em: 23/08/2018.


