
Apresentação 

O objetivo desta cartilha é conscientizar a
comunidade em geral sobre a importância da
conservação, preservação e proteção do patrimônio
histórico e cultural de Brumadinho.

Elaborada pela Secretaria de Turismo e
Cultura de Brumadinho contendo conceitos sobre a
memória, preservação e tombamento. O texto foi
desenvolvido de forma técnica mas acessível e didático
por meio perguntas e respostas, com o intuito a atingir a
comunidade de forma geral.

Com essa cartilha, ansiamos desmistificar os
conceitos e/ou preconceitos, que permeiam o patrimônio
histórico e claro demonstrar a importância de uma
política preservacionista de nossos bens culturais.

Salientando que o trabalho de conservação e
preservação do nosso patrimônio é uma prática
constante e de responsabilidade de todos os segmentos
que compõem a comunidade. Visando à salvaguarda dos
bens materiais, imateriais e das manifestações culturais
de modo a valorizar cada detalhe e elemento dos nossos
produtos culturais.

Boa leitura a todos e sucesso na proteção de
nossos bens culturais!



• Breve História de Brumadinho

O nome Brumadinho deve-se ao fato do local estar próximo a antiga

vila de Brumado Velho, que por sua vez, teria sido assim denominada pelos

bandeirantes por causa das brumas comuns em toda a região montanhosa em que se

situa o município, especialmente no período da manhã. A cidade tem o quarto maior

município em extensão territorial do estado, com uma área de 642,03 km². Brumadinho

conta com uma população de 34.391 habitantes, segundo pesquisa realizada pelo IBGE

em 2010.

A região situada no Maciço do Espinhaço e inicio do Tabuleiro do Oeste

começa a ser colonizada quando os “insubmissos” da Guerra dos Emboabas se dirigem

para a área, fugindo da repressão, a fim de garimpar ouro, livres dos elevados tributos

da Coroa. Em consequência das Bandeiras Organizadas para desbravar o território,

vários territórios foram fundados na Região do Vale do Paraopeba e Vale do Rio das

Velhas. Essas localidades constituíam-se, inicialmente, de núcleos de abastecimento

para as bandeiras, consolidando-se como pouso de tropeiros, e o local de levantamento

de mantimentos. Neste contexto, formaram-se as localidades de São Jose do Paraopeba,

Piedade do Paraopeba e Brumado do Paraopeba (atual distrito de Conceição do

Itaguá), que fazem história da primeira fase da história de ocupação do território de

Minas Gerais. Aos poucos, essas localidades de ponto de abastecimento de viveres,

passaram a pequenos arraiais de mineradoras.

•

A origem do Distrito Sede de Brumadinho, onde se localiza

a Casa de Cultura “Carmita Passos”, se deve a construção do canal

de Paraopeba da Estrada de Ferro Central do Brasil. O povoado

nasceu eu se desenvolveu em consequência do estabelecimento da

Estação Ferroviária, em 20 de junho de 1917. Desde a época da

decadência da mineração do ouro, Minas Gerais foi um estado de

economia estagnada, praticando apenas a lavoura de subsistência

e uma pequena mineração.

Com o desenvolvimento da cultura cafeeira e a

possibilidade de se extrair e exportar o minério de ferro, a

construção ferroviária apareceu não só como uma necessidade,

mas como uma grande saída para o desenvolvimento. Assim, a

construção do Ramal do Paraopeba faz parte dessa fase áurea da

construção ferroviária em Minas e no Brasil. Juntamente com a

inauguração da Estação Ferroviária de Brumadinho, também

foram inauguradas as estações de Belo Vale, Fecho do Funil,

Sarzedo, Ibirité, Jatobá e Gameleira, concluindo o ramal.



O município de Brumadinho foi criado
através do Decreto-Lei n° 148, no dia 17 de
dezembro de 1938, desmembrando-se de
Bonfim. Foi instalado em 1° de janeiro de
1939. Empossou-se nesta data o primeiro
prefeito nomeado, o engenheiro civil e de
minas Mário Albergaria dos Santos.

Quando se formou o novo
município, foram anexados os distritos de
Aranha e São José do Paraopeba, saídos do
município de Itabirito e Piedade do
Paraopeba, desmembrado do município de
Nova Lima. O distrito de Brumado do
Paraopeba (atual distrito de Conceição do
Itaguá), fundado por volta de 1914,
pertencia ainda ao município de Bonfim.
Em 1953, Conceição de Itaguá se torna
Distrito de Brumadinho, que passa a
possuir quatro distritos.

(Fonte: http://www.brumadinho.mg.gov.br/historia-
de-brumadinho) 

O que é patrimônio cultural?

É o conjunto de bens, de natureza material e/ou
imaterial, que guarda em si referências à identidade, a
ação e a memória dos diferentes grupos sociais. E
para além do conceito de identidade cultural o
patrimônio cultural decorre sobre a herança da
memória coletiva que deve ser preservada e
transmitida as gerações futuras .

O patrimônio cultural se apresenta sob as
formas:

Bens Imateriais, compreendem toda a produção
cultural de um povo, desde sua expressão musical, até
sua memória oral, passando por elementos
caracterizadores de sua civilização.

Ex: Guarda de Moçambique e Congo de Piedade
do Paraopeba, Corporação Musical de São Sebastião e
etc.

http://www.brumadinho.mg.gov.br/historia-de-brumadinho


Bens Materiais se dividem em dois grupos:

a) Móveis - são a produção pictórica, escultórica,
material ritual, mobiliário e objetos utilitários

Ex: Imagens de santos e etc.

a) Imóveis - não se restringem ao edifício
isoladamente, mas compreendem, também, seu
entorno, garantindo sua visibilidade e fruição. No
acervo de bens imóveis, que constituem o
patrimônio de um povo e de um lugar, incluem-
se os núcleos históricos e os conjuntos urbanos e
paisagísticos, importantes referências para as
noções étnicas e cívicas da comunidade.

Ex: Fazenda dos Martins, Estação Ferroviária de 
Brumadinho e etc.

Patrimônio Natural: é constituído por 
bens cuja criação não recebeu interferência 
humana. Ex.: grutas, montanhas, rios, 
ecossistemas, jazidas, animais silvestres, etc.

Ex: Cachoeiras, cavernas e etc.



Preservação e Conservação:

Preservar é defender, conservar,
resguardar, atitude de cuidado e respeito.
Preservar é, também, dar relevância, destaque,
importância, utilidade e publicidade.

Por que preservar?

Cada indivíduo é parte de um todo – da sociedade
e do ambiente onde vive – e constrói, com os demais,
a história dessa sociedade, legando às gerações
futuras, por meio dos produtos criados e das
intervenções no ambiente, registros capazes de
propiciar a compreensão da história humana pelas
gerações futuras. A destruição dos bens herdados das
gerações passadas acarreta o rompimento da
corrente do conhecimento, levando-nos a repetir
incessantemente experiências já vividas.

Já a conservação, compreende-se em
amparar, defender, manter, salvaguardar,
resguardar de dano, decadência, deterioração.

O que é conservação?

São processos que visam à manutenção
do patrimônio, sem alteração de suas
características, de modo a preservar seu
significado cultural. Conjunto de intervenções
e, posteriormente, de controle do estado de
equilíbrio das estruturas e dos materiais,
dentro de padrões considerados regulares e
compatíveis com as condições presentes e
favoráveis à identidade da edificação ou da
obra de arte, não pretendendo retornar o
objeto ao estado original.



Instrumentos de proteção do patrimônio cultural:

Registro dos Bens Imateriais 

Para proteger um bem imaterial é necessário

fazer um Registro de Patrimônio Cultural Imaterial, que

como o próprio nome diz é um registro feito pelo Conselho de

Patrimônio Histórico do Município. E o registro nada mais é do

que uma forma de legitimar a existência e importância do bem

imaterial. Também é uma forma de proteger as diversas

manifestações culturais impedindo o uso indevido de suas

práticas e conhecimentos.

Para a proteção dos bens materiais torna-se

necessário o inventário e o tombamento.

Inventário :

Um inventário consiste no levantamento

de informações sobres os bens materiais (móveis

e imóveis) de tudo que é importante no município

com a ajuda da comunidade. Produzido pela

equipe técnica em assunto patrimoniais do

Departamento de Cultura . Essas informações

são postas em fichas com fotos e depois de

analisadas e discutidas com a comunidade, os

bens são selecionados para serem protegidos

através do tombamento.



O que é tombamento?

É um conjunto de ações, realizadas pelo
poder público e alicerçado por legislação
específica, que visa preservar os bens de valor
histórico, cultural, arquitetônico, ambiental e
afetivo, impedindo a sua destruição e/ou
descaracterização.

Por que o nome tombamento?

É o ato de tombar, ou seja, inventariar,
arquivar, registrar coisas ou fatos relativos a
uma especialidade ou região, para proteger,
assegurar, garantir a existência por parte de
algum poder. Este nome tem origem em
Portugal, vem da Torre do Tombo, ou do
Arquivo (uma das torres do Castelo de São
Jorge), onde eram guardados documentos
importantes que hoje fazem parte do Arquivo
Central do Estado Português.

O tombamento é prejudicial ao 
proprietário do imóvel?

O tombamento se restringe ao
impedimento da demolição, ampliações e
reformas do bem, descaracterizando-o;
entretanto, agrega importante valor ao
mesmo.

Quais os benefícios do tombamento
para a cidade?

Tem sua história preservada, através de
bens importantes. Pode vir a incrementar o
turismo local. Em termos de sustentabilidade,
é uma conquista relevante.

É necessário tombar?

Sim, para se garantir a preservação dos
bens culturais, da memória coletiva e,
consequentemente, da identidade cultural dos
grupos sociais. É uma medida legal
conveniente e segura, particularmente em
relação a bens ameaçados pela
descaracterização, destruição e pela
especulação imobiliária.



... “A cultura de um povo é o seu maior patrimônio Preservá-la é resgatar a

história, perpetuar valores, é permitir que as novas gerações não vivam sob as trevas

do anonimato”. Nildo Lage

O nosso patrimônio cultural diz respeito a tudo aquilo que nos

identifica enquanto cidadãos e cidadãs brumadinenses. Por isso o valor mais do

que histórico de nossos casarões, fortes, igrejas, cachoeiras, corporações musicais,

guardas de Moçambique e Congos e etc.

Por isso não podemos compreender o Patrimônio Cultural de

Brumadinho enquanto um museu para guardar objetos ou coisas antigas, mas

como uma forma de compreender os resultados e as extensões do pensamento

de seu povo. O acesso da população com os seus bens culturais sejam eles

materiais ou imateriais se constitui em um processo educativo e ativo de

educação patrimonial.

A importância de se preservar legalmente o patrimônio cultural, consiste no

próprio significado etimológico do termo patrimônio, que significa “herança

paterna”- na verdade, a riqueza comum que nós herdamos como cidadãos, e

que se vai transmitindo de geração a geração.

O que em si já justifica a sua preservação e conservação e o seu

restauro quando necessário. Somos responsáveis pelo patrimônio cultural e

portanto temos o dever cuidar e o preservar para as gerações futuras.

Portanto que cada de nós enquanto cidadãos brumadienhese

façamos a nossa parte preservando e não agredindo o nossos bens culturais

pois assim, estaremos preservando a nossa cultura, nossa memória.

... “Um povo sem memória é um povo sem história. E um povo

sem história está fadado a cometer, no presente e no futuro, os mesmos erros

do passado”. Emília Viotti da Costa



Informação:

A maior interessada em preservar a sua memoria e identidade é a própria sociedade, pelo fato da

mesma ser a guardiã desse patrimônio. Desenvolvendo o papel fundamental na conscientização de sua memória

coletiva . Sendo de seu interesse e necessidade zelar pela preservação e conservação do seu patrimônio histórico e

cultural.

Órgãos de fiscalização:

IPHAN: Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - é responsável por preservar a diversidade das

contribuições dos diferentes elementos que compõem a sociedade brasileira e seus ecossistemas.

IEPHA/MG: Instituto Estadual de Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais tem por finalidade pesquisar, proteger

e promover o patrimônio cultural do Estado de Minas Gerais, nos termos do disposto na Constituição Federal e na

Constituição do Estado de Minas Gerais

PREFEITURA DE BRUMADINHO: Através da Secretária de Turismo e Cultura desenvolve políticas públicas em prol da

conservação e preservação do patrimônio cultural municipal.

CONSELHO MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO CULTURAL: É um órgão colegiado de assessoramento, integrante da

estrutura pública (municipal, estadual, federal), composto por um grupo de pessoas representantes dos diversos

segmentos da sociedade, cujo objetivo precípuo é a preservação de bens de valor histórico-cultural.
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