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CASA DE CARIDADE PAI JACOB DO ORIENTE

EDITORIAL
Depois de percorrer ruas, praças, becos e outras
esquinas da cidade, passando por alguns
territórios conformados pela música, lançando
um olhar sobre teatro e modos de resistência
e aproximando-se da força de um reino negro,
Marimbondo chega à sua quinta edição. Antes
disso, porém, a revista deu um pulo em Berlim para
receber, por seu projeto gráfico criado pela OESTE,
o Red Dot Design Award: Communication
Design 2016, um dos principais prêmios de
design do mundo. Reconhecida por prezar pelo
apuro e pelo rigor técnico, a premiação alemã
destaca, anualmente, as melhores campanhas,
projetos criativos e soluções de comunicação
da indústria internacional do design.
Pela primeira vez, Marimbondo, que se propõe
a entrar em diálogo com a arte e a cultura de
Belo Horizonte, estabelece uma conversa com
um bairro, ou melhor, um complexo. Iniciamos
este projeto com um desejo de escuta e, antes
de quaisquer definições editoriais, convocamos
publicamente escritores e fotógrafos a enviar
trabalhos. Também convidamos a participar
moradoras, moradores e outras pessoas da
cidade que de alguma forma se relacionam
com a Lagoinha. O primeiro ensaio da revista foi
produzido por uma moradora e é seu olhar que
abre nossa caminhada pelo trajeto aqui escolhido.
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Dentre as muitas Lagoinhas possíveis, o percurso
que traçamos foi por aquela que coloca em diálogo
a morte, a festa e o sagrado. Fizemos o exercício de
descobrir narrativas que não estivessem presas
à dicotomia que reduz o bairro ora a um símbolo
de um passado idealizado, ora a um espaço
abandonado que clama por revitalização, fruto
do ímpeto modernista que guiou a construção
da cidade e que apaga memórias, em sua busca
incessante por dar lugar ao novo. A Lagoinha
está viva e nos convida a entrar.
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FESTA DE OXAL Á

AO LEITOR,

com carinho
Em janeiro de 2012, marcamos encontro no Teatro Espanca para lançar a edição de estreia de
Marimbondo, com convite aberto a quaisquer pessoas interessadas. Muita gente apareceu e
fez da distribuição da revista também um momento de celebração junto à vida na Aarão Reis.
Filipe não esteve presente – ele solicitou um exemplar pelos Correios (à época, distribuímos
gratuitamente mais de 800 unidades dessa forma).
Pouco tempo depois, recebemos uma ligação dele no escritório onde trabalhávamos. Filipe se
apresentou como “leitor de Marimbondo”, possivelmente a primeira pessoa que estabeleceu
esse tipo de interlocução conosco. De prosa fácil, compartilhou impressões sobre as matérias,
os personagens e as escolhas editoriais daquela edição. Falou também sobre a sua Lagoinha,
que “merecia uma Marimbondo só dela”.
Quatro anos depois, nossa edição #5 começou a ser construída. Tema Lagoinha, “uma
Marimbondo só dela”, fruto de um desejo antigo de lançar um olhar – e abrir os ouvidos!
– para esse complexo. Antes de escolhas por pautas e abordagens, decidimos fazer um
chamamento público, abrindo espaço para pessoas que quisessem compartilhar suas
próprias experiências, textos, fotografias, poemas, etc. O texto que se segue é a escrita
de Filipe que, em uma espécie de diário de bordo, registra os percursos em busca da sua
Lagoinha. É também um pouco do nosso desejo de escuta.
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EU SÓ QUERO MORAR
NUM LUGAR LEGAL

POR

FILIPE THALES

Eu havia me mudado há dois dias para o bairro, recém-juntado com minha companheira. Vida
nova, uma nova morada. Da minha janela, que dava para Rua Itapecerica, me lembro de ouvir:
“atenção moradores, a UniBH convida você e sua família para a estreia do filme Lagoinha”.
Ao abrir a janela, me deparo com um Fusca 78 com uma caixa de som velha. Atordoado, me
pergunto: ‘onde eu tô, gente?’
Era agosto de 2008. Ao chegar à instituição, localizada do outro lado da Antônio Carlos,
encontrei a recepção calorosa da anfitriã Dona Juracy, que recebia a todos com a frase:
“seja bem-vindo à Lagoinha antiga”. Fiquei impressionado com tanta gente – na maioria
idosa –, e busquei um canto para me sentar e observar. Mergulhei de cabeça no enredo
e, entre uma cena e outra, começava a acreditar que havia encontrado meu lugar. Pensei
estar na Lapa ( ! ) de Belo Horizonte, com todas suas contradições, alegrias e tristezas.
Naquele momento eu só tinha uma coisa em mente: tomar a bênção daquelas senhoras e
senhores e conhecer a história do bairro através de suas vivências.
Naquela época, eu era um dos organizadores do Duelo de MCs que rolava debaixo do
Viaduto Santa Tereza. Todo final de tarde de sexta-feira, minha casa ficava frenética,
cabos para lá e para cá. Isso porque a sonorização do Duelo era guardada lá, justamente
por ser o local mais próximo do Centro. Aquela movimentação toda de ocupação de um
espaço público me motivou a voltar os olhos para minha própria comunidade.
Nisso, a Nega Laura, uma das clientes do salão de beleza da minha companheira, me falou
sobre a Pedreira Prado Lopes, bairro ao lado, e me apresentou seu marido, Robson Bigode, o
fundador do Jornal Fala Pedreira Ao conhecer mais a comunidade, pude perceber também
que lá era bem diferente daquilo que a mídia sempre expunha. A Pedreira, há muito, estava
em paz e passava por um profundo processo de urbanização, não à toa a principal pauta das
últimas edições do jornal. Tornei-me colaborador da publicação e ajudei na produção de um
documentário sobre nossa luta. Alguns meses depois, o “Fala Pedreira – o filme do jornal”,
dirigido pelo jornalista e cineasta André Portugal – o Dedé –, estreava na comunidade, lá
na Casa da Piscina ( ! ), completamente lotada e com direito a sessão comentada. Na semana
seguinte, o filme foi exibido no Cine Belas Artes, no bairro de Lourdes, e conseguimos levar
nosso povo para se ver na telona. A maioria nunca tinha ido a um cinema. Foi emocionante, e
até hoje esse acontecimento é comentado na comunidade.
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A partir desse momento, entrei em outra linha de pensamento. ‘Assim como as pedras
de Belo Horizonte foram tiradas daqui, daqui vai ecoar o grito pela revitalização da
Lagoinha’, eu disse ao professor Bigode. O Jornal Fala Pedreira decidiu descer o morro e
ir movimentar o asfalto. Durante todo o processo de pensar como fazer, trocávamos muita
ideia sobre como se deu a degradação do bairro. Causava um incômodo muito grande
em todos nós como o ambiente se transforma radicalmente após as 18h, quando uma
quantidade considerável de usuários de crack toma conta de uma das principais ruas da
Lagoinha. Entendi que, se não agíssemos em conjunto e em várias frentes de atuação, tal
situação não seria resolvida. A “culpa” de ter muitos usuários nas ruas sempre cai sobre
a Pedreira e o Buraco Quente, locais que costumeiramente vendem a droga. Mas fiquei
pensando: e o comércio que fecha às 18h na Rua Itapecerica e, depois desse horário, as ruas
ficam desertas? E os casarões abandonados? E a falta de vida noturna? Cadê a música?
Cadê a boemia de que tanto gostam de falar? E o Mercado Popular da Lagoinha que vive
fechado? Como tudo isso não se mistura, num ciclo perverso em que quanto mais não se
sai de casa, mais existe abandono, quanto mais existe abandono, menos se sai?
Desde que a Lagoinha se tornou para mim um sonho de viver bem, já me mudei daqui
três vezes e cá estou de volta. Nesse meu retorno mais recente, senti como se tivéssemos
voltado à estaca zero nesta caminhada. Os desafios permanecem. Ao mesmo tempo,
entendo que falta ainda uma tentativa que, por sinal, é a que mais acredito: nós por
nós! Acredito ser possível ela se tornar realidade através da ocupação dos espaços –
públicos ou privados, abandonados ou não – pelas pessoas, com as pessoas, com música,
cinema, teatro, cerveja gelada, namoro na rua, sorvete, comida gostosa. Continuo aqui, à
disposição. Desde que comecei nessa história, sigo com o mesmo desejo de morar num
lugar legal.
Há braços. Te encontro na Lagoinha.

!

A Lapa é um bairro localizado
na Zona Central da capital
fluminense, muito conhecido por
sua arquitetura e cultura boêmia.
A Casa da Piscina – que hoje leva
o nome de Casa da Família —
Centro Cultural e Entretenimento
— fica no bairro Santo André e é
uma das poucas casas de show
da região. Aberta em 1998, abriga
diferentes ritmos musicais, com
destaque para as noites de samba
de domingo.

11

POR

FABIANA LEITE

Lagoinha

!
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SEU OSVALDO

Por mais de 10 anos, entre idas e vindas, a
fotógrafa e realizadora de cinema Fabiana Leite,
é moradora da Lagoinha, na Vila Nossa Senhora
da Piedade. Este ensaio foi realizado em outubro
de 2016, mas abre com uma foto de Seu Osvaldo
feita por outro artista, Gabriel Zuppo, também
morador do bairro. Seu Osvaldo esteve em
situação de rua por pelo menos duas décadas
e se estabelecia na Rua Itapecerica. "Ele teve
seu corpo incendiado de forma criminosa na
Lagoinha, em uma madrugada lá pelos idos de
2009. Sobreviveu e continuou com a gente até
a sua morte em 2014. A ele dedico este ensaio'.
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SEVILHO FERNANDES VIEIRA , JUDITE DINIZ , LOURDES GERTRUDES
E LUIZ DE SOUZA , HÁ MAIS DE 60 ANOS MORADORES DO BAIRRO

FOTOS FABIANA LEITE
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RUA ITAPECERICA

JORGE BICALHO, NO ANTIQUÁRIO CHEIRO DE MOFO, LOCALIZADO NA RUA ITAPECERICA

FOTOS FABIANA LEITE
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JOÃO DO SACOL ÃO, RUA ITAPECERICA

VIL A NOSSA SENHORA DA PIEDADE, RUA ITAPECERICA

CENTRO ESPÍRITA PAI MANOEL DE ARUANDA

CENTRO ESPÍRITA PAI MANOEL DE ARUANDA

RODA DE SAMBA DA REGIÃO DA L AGOINHA , NO ESPAÇO CASA DE FAMÍLIA

FOTOS FABIANA LEITE
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A história do Cemitério do Bonfim se confunde
com a história de Belo Horizonte. Inaugurado
em 7 de fevereiro de 1897, alguns meses antes
da inauguração oficial da nova capital mineira,
o espaço de mais de 170 mil metros quadrados,
localizados numa antiga fazenda outrora
chamada Alto dos Meneses, foi pensado
e planejado paralelamente ao planejamento
e à construção da própria cidade, como o
espaço exclusivo (e, ao mesmo tempo, excluído,
já que fora da área delimitada pela Avenida
do Contorno) para os mortos da região.

!

os que

VÃO MORRER
aos MORTOS

POR
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É interessante notar que, ainda que tenha sido
o único cemitério previsto no plano original
da cidade ( ! ), o Cemitério do Bonfim foi o
terceiro lugar destinado a inumações. Antes de
sua inauguração, os sepultamentos do Curral
Del Rey eram feitos no átrio da Igreja da Boa
Viagem. Posteriormente, um cemitério provisório
foi criado no centro da cidade, no quarteirão
formado pelas ruas Rio de Janeiro, Tamoios, São
Paulo e Tupis. Pode-se dizer que a construção
do Bonfim fornece uma série de indícios sobre o
processo de consolidação da nova capital. Se, por
um lado, constrangimentos financeiros atrasaram
sua construção ( ! ), por outro, a mentalidade
essencialmente moderna que motivou a
construção de Belo Horizonte como uma cidade
planejada – o que inclui, obviamente, a observação
de uma série de cuidados sanitários – demandava
com urgência um lugar para os mortos que fosse,
ao mesmo tempo, fora dos limites urbanos e
executado sob os mesmos padrões.
O cemitério foi planejado pela mesma comissão
de engenheiros – Hermano Zickler, José
de Magalhães e Edgard Nascentes Coelho
– responsável pela construção da cidade e
reproduz, tanto na forma quanto no “conteúdo”, a
organização prevista para a capital. É formado por
54 quadras separadas por alamedas principais e
ruas secundárias, sendo que algumas se destacam
pela “exclusividade”. A quadra 18, por exemplo, é
destinada, quase que exclusivamente, à inumação
de grandes figuras públicas ( ! ). Próximo à
praça central do cemitério, é reproduzido, na
necrópole, o espaço administrativo que a Praça

da Liberdade representava para a metrópole.
Além de políticos, é possível encontrar ali
túmulos de figuras religiosas que atraem fiéis em
busca de graças diversas, como Padre Eustáquio,
Irmã Benigna e Menina Marlene.
É interessante notar que o cemitério do Bonfim
permaneceu, entre os anos de 1895 e 1942 –
quando foi inaugurado o Cemitério da Saudade,
o segundo da capital, destinado principalmente
às famílias de baixa renda – a única necrópole
da capital que recebia corpos de quaisquer pessoas,
independente de classe social. O problema imposto
aos administradores não era pequeno, já que a
maior parte dos habitantes não poderia arcar
com as despesas de um sepultamento adequado.
A solução encontrada pelo então prefeito
Bernardo Monteiro foi um convênio firmado,
em 1902, com a Santa Casa de Misericórdia.
Segundo Monteiro, “os enterramentos dos
indigentes, que não são poucos, se fazem, na
forma do contrato, gratuitamente, pela Empresa”.

!

Atualmente, Belo Horizonte conta
com quatro grandes cemitérios
públicos municipais: além do
Bonfim, os cemitérios da Paz,
da Consolação e da Saudade.
Embora inaugurado em 1897, a
primeira inumação realizada data
de 1895. Segundo relatório do
então prefeito Bernardo Monteiro
ao Conselho Administrativo da
Capital, sobre seu mandato (18991902): “o cemitério, conquanto se
mantenha limpo, não satisfaz as
condições reclamadas pela cidade.
É indispensável murá-lo (...) a falta
absoluta de recursos não permitiu,
bem a meu pesar, fosse feita essa
obra, imprescindível, de necessidade
palpitante” (1902,p.156)
Entre os sepultados nesta quadra,
estão Otacílio Negrão de Lima
(deputado e ex-prefeito), Silviano
Brandão (ex-governador de Minas),
Augusto de Lima (ex-deputado),
Bernardo Monteiro (ex-prefeito),
Raul Soares (ex-governador,
deputado e senador) e Olegário
Maciel (ex-governador, deputado
e senador).
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A cidade dos mortos, assim como a dos vivos,
deveria ser compartilhada entre membros de
diferentes classes sociais, mas o Cemitério do
Bonfim prova, a despeito dos ideais modernos que
inspiraram a construção de Belo Horizonte, que
as pessoas não nascem iguais e, definitivamente,
não se tornam iguais na morte. Já que uma das
principais características dos espaços urbanos
contemporâneos é a distinção social de classes que
se reflete no estilo e nos materiais utilizados nas
construções privadas, seria óbvio que esta distinção
se manifestasse também na “morada definitiva”.
Como observa o historiador Abílio Barreto a
respeito do cortejo da jovem Berta de Jaegher,
então com 20 anos, primeira pessoa a ser sepultada
no Bonfim, “(...) o saimento fúnebre, realizado a pé,
conduzindo o corpo da primeira habitante do nosso
campo santo, teve grande acompanhamento, pois
a família de Jaegher pertencia ao número das mais
ilustres de Belo Horizonte”. O luxo e suntuosidade
apresentados em boa parte dos túmulos, jazigos
e mausoléus das famílias mais abastadas da época
contam com verdadeiras obras de arte, esculturas
que chegam a cinco metros de altura, feitas em
mármore, bronze, granito e outros materiais nobres.
Esses contrastam com os túmulos anônimos dos
indigentes, feitos apenas de pedra ou concreto,
e cujas inscrições desapareceram há décadas.
ESPELHOS DE MÁRMORE
A inscrição na entrada do cemitério, Morituri
mortuis, significa em latim “os que vão morrer aos
mortos”, ou seja, os que vão morrer homenageiam
os mortos, ou falam aos mortos. Além de seu
valor artístico, a necrópole fornece um precioso
testemunho de como vivíamos no passado e de
como lidávamos com a morte em um tempo em
que o luto era público.
Instalado num lugar de topografia elevada,
com vista panorâmica para a cidade dos vivos,
a cidade dos mortos era uma espécie de espelho
daquela, refletindo sua dinâmica espacial
e social. Nesse sentido, o cemitério do Bonfim
pode ser tomado como exemplo de uma série
de tendências esparsas, mas convergentes,
observadas no Ocidente no que se refere às
práticas mortuárias, e que tiveram seu exemplo
24

mais bem acabado entre meados dos séculos
XIX e XX. Em primeiro lugar, algo que hoje nos
parece óbvio, mas que esteve ausente durante boa
parte da história do ocidente cristão: o túmulo no
exato lugar onde o corpo está enterrado.
Outra característica que só aparece no mundo
cristão a partir do Renascimento são as lápides
com inscrições funerárias. Segundo o historiador
Phillippe Ariès, “a inscrição é antes de tudo uma
ficha de identidade e uma oração”. O epitáfio se
compõe basicamente de duas partes: uma, com
o nome e data de nascimento e morte do defunto;
outra, com alguma oração ou homenagem,
ressaltando as qualidades ou realizações da
pessoa quando viva, ou simplesmente uma
inscrição ou prece para que a alma seja aceita
no paraíso. A localização fora do perímetro
urbano (é preciso lembrar que, durante boa
parte da história ocidental cristã, os corpos
eram inumados em igrejas ou propriedades
particulares) e a preocupação com a contaminação
associada aos cadáveres datam do século XIX.
Mas talvez a tendência mais marcante, associada
ao romantismo europeu, seja o que Ariès chama
de “culto aos mortos”: “o homem do século XIX
não suporta o abandono dos mortos como se
eles fossem animais; quer meditar no lugar das
sepulturas que é preciso, portanto, identificar”.
Trata-se, por um lado, de tornar os cemitérios
um lugar de visitação e exposição; por outro,
definir o que há para se expor e/ou visitar.
É nesse período que se desenvolve, inicialmente
na Europa, uma arte funerária com enorme
multiplicidade de estilos. O túmulo não deveria
apenas ser visível, mas impressionante, exortar
o visitante à reflexão e/ou oração. As famílias
mais abastadas construíam jazigos reproduzindo
formas de capelas, edifícios públicos ilustres ou
construções clássicas e neoclássicas. Além disso,
esculturas de anjos, musas, cristos e santos,
em tamanhos e materiais os mais variados.
O exemplo mais famoso desse tipo de cemitério
é o Pére Lachaise, localizado na França.
No caso do cemitério do Bonfim, é possível
observar uma profusão de estilos: até a década

de 1930, predomina um estilo alegórico,
dramático. Nos anos 1950, o concretismo e o
modernismo. A partir de meados dos anos 1970,
o estilo kitsch, com materiais mais baratos e
que não fazem referência direta à morte, passa
a predominar. Em 1977, a sede do necrotério
dentro do cemitério, ornado com símbolos
cristão datados de 1902 e construído com
materiais trazidos da Europa, foi tombada.
Entre os anos de 2008 e 2010, a Prefeitura de
Belo Horizonte, junto ao Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico de Minas Gerais (IephaMG), realizou um inventário no Cemitério
do Bonfim, que identificou e catalogou
características recorrentes na maioria dos
jazigos, um trabalho que, em 2012, se desdobrou
na Visita Guiada ao Cemitério do Bonfim, um
projeto da Fundação de Parques Municipais
(FPM) em parceria com a Universidade Estadual
de Minas Gerais (UEMG) e o Iepha, que convida
o público a conhecer o “museu a céu aberto”.
É preciso ressaltar que, se os engenheiros
que planejaram o cemitério foram os mesmos
responsáveis pela nova capital, o mesmo se dá
com os artistas responsáveis por decorar os
túmulos nas primeiras décadas. Vários deles eram
estrangeiros, com rígida formação acadêmica
em escolas de renome na Europa, como o
austríaco João Amadeu Mucchiut, que estudou
em Trieste, na Itália. Segundo Marcelina das
Graças de Almeida ( ! ), no artigo “O Espaço da
Morte na Capital Mineira”, Mucchiut realizou
vários trabalhos na “cidade dos vivos”, como
a decoração do altar-mor da Matriz de São
José (1929), na fachada da Basílica de Lourdes
(1916/22), no prédio dos Correios e no Palacete
Borges da Costa (atual Academia Mineira de
Letras). Outros artistas de destaque na decoração
de prédios públicos, religiosos e particulares
em Belo Horizonte, como os Irmãos Natali e
João Scuotto, se dedicaram por décadas à arte
funerária presente no cemitério do Bonfim.
Ao longo do século XX, enquanto a cidade dos
vivos cresce, incorporando a área originalmente
suburbana onde se localiza o cemitério, manter
a morte afastada deixa de ser apenas uma

preocupação de ordem exclusivamente sanitária.
Tornou-se cada vez mais comum afastar a morte
não apenas geograficamente, mas também (e
principalmente) emocionalmente. Como bem
observa Norbert Elias, em nossas sociedades
contemporâneas, a atitude geral em relação
à morte é a de um afastamento cada vez maior
e mais asséptico dos moribundos e dos mortos
para os bastidores da vida social. Segundo Elias,
“nunca antes as pessoas morreram tão silenciosa
e higienicamente como hoje, e nunca em
condições tão propícias à solidão”.
Já não se morre em casa, já não se velam os
corpos em casa. À medida que a expectativa de
vida aumenta em nossas sociedades, a morte é
relegada a um corpo técnico profissional cada vez
mais especializado, composto de profissionais de
saúde, agentes funerários e outros. A teatralização
pública da morte, tal como é representada nos
túmulos e mausoléus do cemitério do Bonfim,
com suas dramáticas figuras religiosas com
expressões que vão desde a compaixão até o
desespero, desaparece gradualmente ao longo
do último século, o que se reflete na discrição
e padronização dos cemitérios-parques surgidos
a partir da década de 1950.
Porém, como observa o historiador Phillippe
Ariès, nossa postura atual, de silêncio e discrição,
“não aniquilou a morte, nem o medo dela. Pelo
contrário, ela deixou retornarem sorrateiramente
as velhas selvagerias, sob a mármara da técnica
médica. A morte no hospital, eriçado de tubos,
está prestes a se tornar uma imagem popular
mais terrífica que o esqueleto das retóricas
macabras. É que surge uma correlação entre
a ‘evacuação’ da morte, último reduto do Mal,
e o retorno dessa mesma morte, tornada selvagem.
(...) A crença do Mal era necessária para domar a
morte. A supressão da primeira levou a segunda
ao estado selvagem”.

!

Publicado na Revista de História
Regional 3(2) 187-191, inverno 1998.
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O AVANTESMA DA LAGOINHA
por Heloísa Starling
Trecho do texto “Fantasmas”, de Heloísa Starling,
publicado originalmente no Guia do Morador de
Belo Horizonte (Editora Piseagrama, Belo Horizonte,
2013), publicação que reúne narrativas da cidade
cotidiana que “revelam pequenas histórias, práticas
e modos de vida para muito além do que nos contam
os guias turísticos”.
Em Belo Horizonte, os fantasmas só se manifestam
depois que o sol se põe e a noite em volta da cidade
e dentro de cada morador suspende as horas. Durante
a noite, alguns deles costumam escrutinar as sombras
em busca do que possa indicar o vazio de uma perda,
a solidão de uma ausência e, sobretudo, o abandono
de um lugar. É isso que ainda costuma fazer, por vezes,
o avantesma do bairro da Lagoinha, também ele um
senhor todo de preto ( ! ), mas sem qualquer traço
de rosto ou feição. Ao contrário de seu similar da Serra,
o avantesma da Lagoinha é uma aparição disforme,
excêntrica, cruel, que exala vago cheiro de enxofre e
chora um choro convulsivo. Em seguida, conta Carlos
Drummond de Andrade,
dissolve-se qual sonho
que não quer ser sonhado.

FOTO PATRICK ARLEY

Antigamente, o avantesma da Lagoinha costumava
espantar motorneiros, sentando-se, imóvel, entre
os trilhos do bonde, em calmo desafio aos moradores
do bairro, talvez porque lhe parecesse necessário
revelar os rastros e a presença de uma gente
submetida, por muito tempo, ao princípio de
segregação física e espacial que orientou o projeto
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original de construção da nova capital. Nesse caso, é
possível que ele tenha razão: como a Serra, o bairro
da Lagoinha serviu de primeiro refúgio para boa parte
da população pobre de Belo Horizonte construir
suas cafuas e barracos, indicando, já por volta de
1912, que a expansão urbana vinha desenvolvendose da periferia para o centro, ao contrário do
pretendido pela Comissão Construtora. Mas a
Lagoinha, diferente da Serra, sempre foi também o
lugar do jogo, da prostituição, da boemia, a margem
que separava a cidade modernista de sua gente
insalubre e extraviada – a margem onde a polícia
sempre se fez presente para expressar o sentido de
exclusão, carência, controle e repressão social que
a modernidade costuma assumir nos lugares de
subúrbio.
Hoje em dia, porém, a face mais visível do bairro foi
inteiramente demolida e o que sobrou vem sendo
sugado pelo complexo de viadutos que se esparrama
em direção à Pampulha. O cheiro, os mendigos,
as ondas de lixo quebrando pelas ruas, os prédios
sucateados, as casas deterioradas indicam a urdidura
da história dos moradores. Provavelmente por essa
razão, nas madrugadas, de lua cheia, o avantesma
da Lagoinha talvez ainda se pendure pelas bordas
dos viadutos, assustando os motoristas dos muitos
ônibus que trafegam pelas ruas. Uma iluminação
repentina, destacada, isolada, ligeiramente patética
em seu choro convulsivo, balançando como efeito
de luz no volume das sombras dos tapumes e da
infinidade de placas, para contemplar, sarcástica,
a marca do avesso desse urbano que mergulha nos
subúrbios da modernidade.

!

Referência ao fantasma do
bairro da Serra, cavalheiro de
terno preto e guarda-chuva que,
segundo Heloísa Starling, “se
manifesta principalmente para
deixar surgir a lembrança do
traço difuso dos funcionários
públicos anônimos, egressos
da Ouro Preto destronada”.
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Foi em uma noite de abril de 2011 – o motorista
pode confirmar. Ele guiava o ônibus, já vazio,
morro acima. Ela, sozinha, descia leve. Tinha
os cabelos longos, loiros, encobertos por renda
branca como a que usam as noivas. A distância
não deixou ver, mas, sob a mortalha alva, trazia
nas narinas dois chumaços pesados de algodão,
barreira áspera para impedir que vazasse o
que tem do lado de dentro. Sem dizer palavra,
seguia inscrevendo nas ruas o cheiro doce da
flor cujo perfume só se sente à noite.

a dama da NOITE

Na encruzilhada, seguiram caminhos opostos.
Mas, desde aquela madrugada, Carlos espera
mais uma aparição da moça-fantasma, MariaQue-Morreu-Antes, como a que narrou o outro
Carlos, o poeta de Itabira ( ! ). Em suas viagens
noturnas, deixa a câmera fotográfica sempre à
mão: quer provar que ela, que é feita de vapor e
lembrança, anda também pelo mundo da carne.
Provavelmente não sabe que, se assuntar na
barbearia da rua Itapecerica ou ali na padaria,
não será indagado pelo registro. Por lá, também
se lembram de quando a Loira do Bonfim
andou na Lagoinha.
Ela foi primeiro avistada na rua do Bonfim,
saindo do Cemitério. “É uma noiva”, alguém
arriscou. Para outros, não restavam dúvidas,
era assombração. Apreensivos, céticos e curiosos
observavam enquanto a figura de vestes brancas
se aproximava lentamente com madeixas
douradas, imagem que remetia àquela da
personagem feminina narrada por tantas
vozes masculinas a partir da década de 1940.

POR
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JESSICA SOARES

Segundo alguns, tinha hora marcada. Nos
tempos em que os trilhos do bonde ligavam o
centro de Belo Horizonte aos bairros periféricos,
era por lá que ela aparecia. Embarcava na última
viagem da noite, rumo ao ponto mais perto
do Cemitério – um baita susto em potencial
para as 73 milhões de pessoas que chegaram a
utilizar o transporte público anualmente depois
de sua inauguração em 1902. Depois de 1963,
quando o sistema, relegado à obsolescência, foi
permanentemente aposentado, outros relatos
localizavam a Loira na famosa zona boêmia da
Região Noroeste.

!

“Eu sou a Moça-Fantasma / que
espera na Rua do Chumbo / o carro
da madrugada. / Eu sou branca e
longa e fria, / a minha carne é um
suspiro / na madrugada da serra. /
Eu sou a Moça-Fantasma. / O meu
nome era Maria, / Maria-QueMorreu-Antes”, diz o primeiro
verso do poema Canção da MoçaFantasma de Belo Horizonte, de
Carlos Drummond de Andrade,
presente no livro O Sentimento
do Mundo..
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A moça teria frequentado os mesmos bares
e esquinas sobre os quais proseia Piroli ( ! ) –
a Lagoinha dos bêbados, das putas, da “fina flor
da malandragem” e da única e sempre assediada
garçonete da praça, que jaz hoje debaixo do
viaduto ( ! ). Quando o relógio batia as duas, reza
a lenda que a bela mulher aparecia por lá para
seduzir um homem e convencê-lo a acompanhá-la
até a sua casa. O susto dos desavisados era dar
de cara com o território de lápides e mausoléus
de mármore, a necrópole construída para abrigar
os mortos dez meses antes da inauguração da
metrópole dos vivos. O Cemitério do Bonfim
aparece sempre como lar dessa assombração sem
vítimas fatais, aniquiladora apenas de um certo
ideal de masculinidade. Erguido sob os mesmos
ares de modernidade que nortearam a construção
da capital mineira, o sepulcrário nasceu
secularizado, afastado dos arredores das igrejas
– um passo para o rompimento com o modelo
colonial que aspirava o engenheiro Aarão Reis.
Entre os anos de 1897 e 1941, foi o único abrigo
para os mortos de Belo Horizonte, residentes das
lápides de pedra que hoje recebem turistas.
Na noite em que deixou sua morada, a
moça-fantasma causou alvoroço. Houve
quem sugerisse jogar pedras para espantar
a assombração. A polícia foi chamada para
intervir. Os jornais foram convocados para
tentar dar conta da materialização corpórea
daquela que juravam ser mito. A comitiva
disforme seguia em procissão ao seu encalço,
enquanto a noiva-fantasma fazia caminhada
silenciosa, circulando seu território de pedras.
Foi avistada novamente em perambulações
solitárias, levadas a passos lentos, interrompidos
apenas quando se aproximava para entregar, a
algum passante corajoso, um pequeno envelope
de papel – cartas de amor anônimas, declarações
apaixonadas e, talvez não por acaso, marcadas
por passados que transbordam no presente.
“Os mortos sonham com fantasmas”, diz uma
das mensagens escritas em papel amarelado que
carregava o mesmo perfume de sono da mulher
de véu. Palavras, antes entregues em movimentos
lúgubres, até sua portadora desaparecer das ruas
para residir nas lembranças de quem vive as
muitas Lagoinhas imaginadas.
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SOBRE ALMAS E MÁSCARAS
A moça de branco passeou nas penumbras do
tradicional bairro da Região Noroeste de Belo
Horizonte na mesma época em que quatro
personagens mascarados passaram a (re)
habitar uma casa na Rua Ibiá. Os atores e as
atrizes Eberth Guimarães, Larissa Alberti,
Marcelo Alessio, Rafaela Kênia, Rogério
Lopes ( ! ) – com participação de Fernando
Linares e de Michelle Braga, cuja máscara
era a lenda urbana – realizaram em 2011 uma
habitação teatral no bairro Lagoinha, uma
experimentação dos princípios de inserção do
espectador no jogo teatral e do deslocamento
da cena para os espaços do cotidiano. Durante
nove meses, os velhos mascarados – idosos
que teriam vivido boa parte de suas vidas na
Lagoinha e que agora retornavam para casa –
conviveram diariamente com moradores.
Sem nunca revelarem seus rostos, o grupo ocupou
o bairro e o cotidiano daquele espaço. Com passos
às vezes mais arrastados (é a coluna, que já não é
como antes) e vestes iguais àquelas que se usavam
para conferir a matinê de domingo no Cine Mauá
ou São Cristóvão, passeavam pelas mercearias, pela
Igreja, pelos bares e esquinas, sempre papeando
com quem estivesse disponível para a prosa.
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O contista Wander Piroli nasceu
em Belo Horizonte em 1931. O livro
Lagoinha, da coleção BH de Cada
Um, reúne textos escritos por ele,
ao longo de sua trajetória, sobre
o bairro em que nasceu e morou
durante muitos anos.
A Praça Vaz de Melo, “porta de
entrada” para o bairro, era reduto
de boêmios e ponto de encontro de
compositores, especialmente os de
samba. A implosão da praça, em
1981 — para dar lugar ao Complexo
Viário da Lagoinha — implicou
o apagamento de uma parte
importante da identidade histórica
e cultural da cidade.
O grupo Teatro Público – hoje
formado por Larissa Alberti,
Luciana Araújo, Rafaela Kênia
e Rafael Bottaro – nasceu em
2011, em função da realização
do projeto de habitação teatral
desenvolvido no bairro Lagoinha
em Belo Horizonte.
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O trabalho teatral contou com uma pesquisa
histórica sobre a Lagoinha – as personas
imaginadas por cada ator eram figuras que povoam
a memória do bairro e que permitiam trazer à tona
aspectos da memória daquele espaço como um
convite ao diálogo e a uma construção artística
permeada pelas relações formadas ali. A vivência
oferecia também outras versões para as Lagoinhas
narradas nas páginas de jornais e livros – as
imagens de um bairro pretérito e decrépito eram
desafiadas pelo cotidiano vivo que os mascarados
passaram a integrar.
Ao longo do processo, a surpresa e o
estranhamento gerados por aquelas figuras foram,
aos poucos, se desdobrando em relações de afeto
e amizade. Enquanto percorriam a região, não eram
mais Rogério, Rafaela ou Larissa. Eram Zé Poeta,
Juju e Magnólia – o poeta, a ex-prostituta, agora
aposentada, a comadre da Igreja –, velhinhos de
carne e osso que inspiravam moradores do bairro
(residentes de casas ou das calçadas) a oferecerem
um braço de apoio para enfrentar os morros
que sobem e descem a Lagoinha. Cada um foi
agregando características aos seus personagens
a partir da percepção das pessoas com quem
conviviam e do que diziam sobre os mascarados.
Por meio das conversas e dos laços estreitados pela
convivência prolongada, memórias eram reativadas
e ressignificadas em um jogo potencializado por
aquele espaço que é lar de uma comunidade de
vínculos antigos.

!
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Trabalho enviado para a equipe da
Revista Marimbondo em resposta
à convocatória pública realizada
em abril de 2016. O artigo foi
originalmente publicado na revista Pós
(v. 5, n. 10, p. 44 - 57, novembro, 2015)

RESSIGNIFICAÇÃO DAS FRONTEIRAS
ENTRE ARTE E VIDA
“A dilatação temporal da experiência de interação
possibilita o desenvolvimento de uma relação
de cumplicidade com os moradores do bairro.
Ao longo dos nove meses, instaura-se uma
memória partilhada entre os participantes daquela
experiência cênica, pautada pelo jogo entre o real
e o ficcional. Com isso, são estabelecidas relações
que valorizam não só o momento presente, mas
também o caráter de duração de um convívio,
que se inicia meses antes, em um tempo passado.
Dessa forma, os mascarados passam a integrar
o imaginário afetivo da região.
Para entender a qualidade da relação construída
a partir desse convívio, é interessante notar que
a teatralidade explorada pelo grupo surge de
uma dimensão paradoxal. Se, por um lado, a
materialidade e a expressividade das máscaras
demarcavam claramente um território ficcional
para aqueles personagens, por outro, a presença
diária e capilar no bairro sugeria, inversamente,
uma relação de vizinhança que não dizia
respeito ao terreno do ficcional, e sim, ao do
cotidiano. Dessa forma, a teatralidade inerente
à máscara contrastava de maneira radical com a
performatividade proporcionada pela experiência
da residência de longa duração.
Segundo relatos dos atores que participaram do
projeto, houve uma mudança na maneira como
os moradores tratavam os vizinhos mascarados,
o que pode ser encarado como reflexo desse
paradoxo. Se, inicialmente, eles expressavam
uma relação de desconfiança com essas figuras,
inclusive questionando porque eles estavam ali
‘fazendo teatro’, com o passar dos meses, esse
efeito inicial de ‘não credulidade’ cedeu espaço
para a construção de relações afetivas concretas
com aqueles ‘novos moradores’, que passaram a
ser tratados também como pessoas, não só como
personagens. Ou seja, quando os moradores aderem
ao jogo ficcional proposto pela habitação cênica,
deixam de comportar-se apenas como público e
tornam-se também jogadores naquela situação
fabular.”
Trecho do artigo “O teatro como dispositivo
relacional na habitação cênica Naquele Bairro
Encantado”, da jornalista, crítica teatral e doutoranda
em Artes Cênicas pela ECA/USP, Julia Guimarães ( ! ).
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Essa experiência culminou no espetáculo de
rua Naquele Bairro Encantado, realizado, pela
primeira vez, em agosto daquele mesmo ano.
Sem um texto prévio, a ação foi um convite
a uma deriva pela Lagoinha da atualidade em
diálogo com memórias e imagens de seu passado.
O trabalho foi dividido em episódios: no primeiro,
“Estranhos Vizinhos”, o público foi convidado
a fazer um passeio pelo bairro acompanhando
os mascarados em ações cotidianas e tomando
parte das conversas puxadas entre personagens,
moradores, transeuntes e espectadores. No
segundo, “Ensaio para uma Serenata”, o grupo
saía pelas ruas oferecendo canções populares dos
meados do século passado. No terceiro, “Jogo da
Velha”, a casa habitada pelo grupo de mascarados
foi aberta aos vizinhos e ao público visitante, ação
que oferecia um olhar sobre o universo íntimo
daquelas figuras que ganharam vida completa
durante a experiência.
Quem acompanhava o papo fácil entre
habitantes da Lagoinha e mascarados, já tão
confortáveis naquele espaço e no diálogo, era
prontamente convidado a entrar no jogo cênico
– uma ficção viva e pulsante atravessada pela
realidade, em que os moradores eram também
atores ativos e personagens da ação teatral. Para
Dona Lourdes, moradora antiga do bairro que
vivenciava Alzheimer avançado, as mascaradas
Juju e Magnólia, aquelas figuras com corpos
cênicos tão parecidos com seu próprio, eram
suas amigas de infância. Os laços criados foram
estreitados no tempo de vivência compartilhada
e nas serenatas realizadas em frente à sua casa
– que abria de bom grado para receber todo o
público da cantoria e matar saudade dos velhos
compadres e comadres. Com o falecimento de
Dona Lourdes, sua família convidou os velhos
para uma última música. Sob as máscaras,
lágrimas e canções com voz embargada se
misturavam na despedida. “Igual uma borboleta
dançando triste por sobre a flor”, entoavam,
como Maria Bethânia, a pedido da família. Favorita
de Dona Lourdes, a canção “Meu primeiro amor”
passou a integrar o repertório das apresentações.
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A festa é um momento breve, mas potente, de
ruptura com a vida cotidiana, de suspensão e
subversão das regras vigentes, uma fresta que,
livre “de toda finalidade prática, fornece o meio de
entrar temporariamente num universo utópico”,
como nos diz Bakhtin. Se, por um lado, tal trégua
renova a disposição para o trabalho, por outro, traz
o risco de a experiência converter-se em ruptura
definitiva. Não é à toa que, desde a colonização,
a relação das autoridades brasileiras com as
festas populares é ambígua, transitando, muitas
vezes, entre a aprovação vigilante e a repressão.

SEGUIREMOS

em festa

POR
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JÚLIA MOYSÉS

“Nasci e fui criada na Praça Vaz de Melo. Meu pai era
italiano, tinha o bar e, naquela época, a gente convivia
com todos. A casa ficava atrás do bar. Era alfaiate,
era cabelereira, era artesão, era prostituta – eu servia
cerveja e tudo o mais. Minha mãe, no dia de domingo,
gostava muito de colocar as cadeiras do lado de fora
do bar. Ajuntava com as famílias dos turcos, e a gente
ficava horas conversando. No campinho, tinha o racha,
as pessoas jogavam bola lá. Tinha circo e, a minha
segunda filha, eu ficava amamentando e ouvindo
aquelas músicas. Os alto-falantes mandavam músicas
de amor”. Dona Hilda ( ! )

As tentativas de normatizar tanto a festa quanto
a ocupação dos espaços públicos estão presentes
ao longo da história da capital, que surgiu a partir
dos ideais positivistas de ordem e progresso. Em
1923, a Lei Municipal nº 263 estabelecia que “os
bailes públicos, compreendendo-se como tais os
que dependem da licença da polícia para o seu
funcionamento, pagarão, por baile, o imposto de
50$000 no carnaval e 20$000 fora desta época” (ver
Marimbondo Rua). Na década de 1950, apenas em
uma data eram permitidos os batuques públicos: 15
de agosto, dia da padroeira Nossa Senhora da Boa
Viagem. Por esse motivo, é nesta data que, desde
1957, é realizada uma festa em homenagem
a Iemanjá na beira da Lagoa da Pampulha.
Assim como as tentativas de normatização,
a reivindicação da festa, ora espontânea, ora
planejada, perpassa a trajetória da cidade. Em
1897, ano de fundação da capital, operários que
construíam a “Cidade Jardim” – um dos epítetos
pelos quais Belo Horizonte já foi conhecida –,
deixaram as ferramentas de lado, enfeitaram
carroças e fizeram um desfile carnavalesco
improvisado pela Praça da Liberdade. A festa,
no entanto, já estava aqui bem antes, nas
festividades negras das fazendas escravagistas
que conformavam o antigo Curral Del Rey.
PRAÇA QUE NÃO SE FINDA
Criada para abrigar os operários que vieram
construir a nova capital fora da Avenida do
Contorno, a história da Lagoinha é atravessada pelo
sentido da festa. Foi na Pedreira Prado Lopes que,
em 1936, surgiu a primeira escola de samba de Belo
Horizonte, a Unidos da Pedreira. Na década de
1950, a Praça Vaz de Melo estabelecia-se como
lócus da boemia belo-horizontina e os Leões
da Lagoinha ( ! ) percorriam a Itapecerica.
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Tradicional bloco carnavalesco
de Belo Horizonte, os Leões da
Lagoinha começaram a descer a
Rua Itapecerica na década de 1950.
Segundo relato do folião Sérgio
Ferreira Campos — registrado por
alunos da faculdade Una (disponível
em: http://bit.ly/2fwck6Z) —,
nos primeiros anos, a única
mulher a participar da festa era
a porta-bandeira, que seguia à
frente do bloco que percorreu a
Lagoinha até o final da década
de 1970. Só alguns anos depois é
que as mulheres se juntaram aos
brincantes, trajando, por sua vez,
vestes associadas ao masculino. Em
1975, o bloco carnavalesco República
Independente da Banda Mole foi
fundado por ex-integrantes do
Leões da Lagoinha.
Depoimento colhido por Adriana
Galuppo como parte do projeto
BARITINA e enviado à Revista
Marimbondo em resposta ao
chamamento público realizado pela
publicação em abril de 2016. Os
registros afetivos em fotos e textos
foram produzidos pelo desejo de
guardar e compartilhar um pouco
do bairro que marcou sua infância e
a vida de sua família desde que seus
avós vieram da Itália para o Brasil
na segunda década do século XX.
O trabalho de Galuppo vem sendo
desenvolvido desde 2013 e, em 2017,
será lançado em livro.
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Em 1981, a Vaz de Melo foi implodida para dar
lugar ao projeto símbolo de um modelo de cidade
que sepulta territórios, memórias e espaços de
convivência para privilegiar automóveis.
A obra do Complexo Viário da Lagoinha também
exacerbou o isolamento que o bairro já sofria por
estar em uma região originalmente pantanosa,
isolada naturalmente pelo Ribeirão Arrudas e
entrecortada pela linha do trem. “Um amontoado
de viadutos que, para dizer o mínimo, soterrou
o ponto nevrálgico da memória boêmia e
carnavalesca dessa cidade, a Praça Vaz de Melo,
num destes ímpetos rodoviaristas tardios. É dessa
década, por exemplo, a remoção de diversas vilas
e comunidades do plano urbano (o Pindura Saia,
o Pau Comeu, a Vila dos Marmiteiros). Talvez
não seja em vão que data do final dessa década
o início do arrefecimento do carnaval por aqui”,
contou o historiador, carnavalesco e puxador de
bateria Guto Borges ao projeto Andarilha ( ! ).
O fim da praça foi imortalizado no sambadesabafo Adeus Lagoinha, de Gervásio Horta
e Milton Rodrigues Horta, este mais conhecido
pelo apelido homônimo ao nome do bairro onde
ainda hoje vive (ver página 80), Lagoinha.
A relação da Lagoinha com a história do samba e
do carnaval da cidade e a forma como a Praça, “que
nunca dormia”, foi varrida do mapa contribuíram
para a criação de um imaginário nostálgico sobre
o bairro, permeado pela ideia de que a festa reside
apenas em um passado glorioso e enterrado.

“Pedreira querida
Querida Pedreira
Terra de gente boa
Rainha que já não tem coroa
Esta saudosa Pedreira
já foi a nossa querida Mangueira.
Rola minha lágrima sentida
a falta que ela me faz na avenida”
Lágrima Sentida, música composta e interpretada
por Mestre Conga, presidente da Escola de Samba
Inconfidência Mineira, fundada na década de 1950

A FESTA CONTINUA
“O pessoal tenta, bota um som, fica legal. Só é
ruim quando a polícia aparece para acabar com
a festa”, conta uma jovem sobre o baile funk que
rola na Vila Senhor dos Passos, parte do complexo
da Pedreira Prado Lopes. Na Vila, o baile convive
com os batuques dos terreiros que, muitas vezes,
ganham as ruas (ver página 64).
“SE A RUA É ESPAÇO DO POVO, NA PPL,
É ELA QUE DÁ O TOM DAS MANIFESTAÇÕES
CULTURAIS. QUANDO REALIZADAS NA
RUA, ELAS CONTAM COM O PRESTÍGIO
DA POPULAÇÃO, QUE PARTICIPA DE
FORMA DEMOCRÁTICA, ENTRE HOMENS,
MULHERES, CRIANÇAS E IDOSOS. UM
CALENDÁRIO FIXO DE FESTAS — COMO
AS JUNINAS, DE CARNAVAL E DIA DAS
CRIANÇAS — É ORGANIZADO DURANTE
TODO O ANO POR LÍDERES FORMAIS
E INFORMAIS DO BAIRRO. JÁ AOS
FINAIS DE SEMANA, BAILES FUNK E
APRESENTAÇÕES DE SAMBA DE RODA
INVADEM A NOITE, FAZENDO GRANDE
SUCESSO. DURANTE O DIA, RUAS COMO
SERRA NEGRA, ESCRAVO ISIDORO
E CARMO DO RIO CLARO SE VEEM
TOMADAS DE PESSOAS QUE DANÇAM
LIVREMENTE AO SOM QUE VEM DOS
CARROS” (TRECHO DO TEXTO APENAS
DIFERENTE, DE VALDIR RAMALHO) ( ! ).
A Lagoinha é também palco de festas de outros
carnavais. Em 2012, o Bloco Tico-Tico Serra Copo
escolheu o bairro como destino. Era o quarto ano do
bloco itinerante que, ao lado do Peixoto e do Proa,
iniciou o recente processo de reexperimentação
do carnaval de rua de Belo Horizonte. Em 2016,
a Praça do Peixe recebeu uma das edições da festa
eletrônica MASTERplano e o Bloco Cintura Fina,
que carrega no nome uma homenagem à travesti
icônica da história boêmia da cidade, saiu pela
primeira vez.

Araxá, Varginha, Ubá — o Tico-Tico seguia pela
Floresta e encontrou, no caminho espontâneo que
traçava, trilhas por sobre os túneis da Cristiano
Machado. Pelo percurso, mangueiradas aliviavam o
calor e garantiam à vizinhança outras possibilidades
de participar da festa. “Ei, Chapolin, joga água
em mim!” ( ! ), era a brincadeira que começava a
surgir, invocando, a cada refrescada, a personagem
de outro bloco, o da Praia, surgido em 2010, a partir
da movimentação Praia da Estação. A chegada ao
bairro, cuja história se mistura com a do próprio
carnaval e do samba da cidade, foi justamente
atravessando os viadutos que destruíram a Praça
da boemia belo-horizontina.
Assim como os caminhos que o bloco percorreu
naquele carnaval de 2012, o encontro do cortejo do
Tico-Tico com o samba de Gervásio e Lagoinha
também se daria por acaso. Na altura do número
423 da Rua Itapecerica, as foliãs e os foliões
descobriram o conjunto Nossa Senhora da Piedade,
e nele a recepção de senhores e senhoras que saíam
nos portões com as marchinhas nas pontas das
línguas e dos dedos. Um senhor de timbre potente
pediu passagem para a bateria que se silenciou
diante dos versos: “adeus Lagoinha, adeus, estão
levando o que resta de mim, dizem que é coisa do
progresso, um minuto eu peço para ver seu fim.”
O samba foi incorporado ao repertório do bloco,
que seguiu seu percurso.
“Adeus, Lagoinha, adeus
Estão levando o que resta de mim
Dizem que é força do progresso
Um minuto eu peço
Para ver seu fim
Praça Vaz de Melo da folia
Da gostosa boemia
E de muito valentão
Vou lembrar Joel compositor
E os amigos lá da praça
Lembrarei com emoção
Coisas da matéria eu não ligo
Mas preciso de um abrigo
Para o meu coração”
Adeus Lagoinha, música composta por Gervásio
Horta e Milton Rodrigues Horta (Lagoinha)
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É pelas ruas também que milhares de pessoas
seguem a imagem de Nossa Senhora da
Conceição, na festa promovida no dia 8 de
dezembro pelo Santuário Arquidiocesano Nossa
Senhora da Conceição. Pelo sincretismo, neste
mesmo dia, os atabaques tocam para Oxum.
Os sons das celebrações sagradas misturam-se
às alegrias profanas. E ainda que os poderes
instituídos em Belo Horizonte insistam na lógica
da negação da festa, por vezes utilizando
a força repressiva e criminalizando, sobretudo,
as festividades da juventude negra, pontos,
hinos, sambas, funks, a miscelânea anuncia
em alto e bom som que é feriado na cidade.

!

Plataforma de pesquisa e curadoria
dedicada a mapear processos
criativos. Pode ser acessada em
projetoandarilha.com
Este texto foi publicado
originalmente em 2011, na
primeira edição de Marimbondo,
que trouxe como tema a Rua.
Jornalista e historiador, Valdir
Ramalho mudou-se , quando
tinha um ano, para a PPL, onde
foi criado.
A movimentação Praia da Estação
surge em 2010 como reação ao
decreto do então prefeito Márcio
Lacerda, que proibia eventos de
qualquer natureza na Praça da
Estação, centro da cidade. No
sábado de carnaval, o bloco se
concentra na praia e caminha
até a Prefeitura onde, do alto de
um caminhão pipa e vestida de
Chapolin Colorado, a atriz e ativista
Denise Lopes Leal comanda a
mangueira que lavará o prédio
público e refrescará os banhistas.
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Fazia calor e aquela sensação de abafamento
característica do centro da cidade, com seus
prédios arranhando o céu e excesso de concreto.
Mas as coisas são ainda mais duras do lado de
lá do Arrudas, que atravessei para adentrar a
Lagoinha. Estava atrás de histórias desse bairro
cantado para escrever aqui; resolvi caminhar
e me permitir ouvir as histórias que suas ruas
e praças iriam escolher contar naquele dia.

ALI NA TURVO

tem um beco

Terminava de descer a passarela que, da
rodoviária, leva para o espaço onde costumava
ser a Praça Vaz de Melo – ou Praça Coronel
Guilherme Vaz de Melo, seu nome completo –
implodida em 1981 para dar lugar ao Complexo
Viário da Lagoinha. Para nós, que chegamos
depois de Gervásio e Milton Rodrigues Horta
cantarem seu fim (ver páginas 46 e 80), é até
difícil entender, geográfica e simbolicamente, a
vastidão que era o lugar que deixou sem abrigo
o coração dos sambistas. Ocupava um quarteirão
entre a ferrovia e a Avenida Antônio Carlos,
um espaço quase tão grande quanto aquele que
ocupa hoje, na memória, a boemia idealizada e
povoada por personagens reais e imaginados
desse passado que se faz presente.
Assim que coloquei meus pés na área em
que rolava a fuzarca, segui em direção à Rua
Itapecerica, onde continuaria até a Rua Turvo
e subiria a Além Paraíba. Mas ali na Turvo tem
um beco e, nesse beco, encontrei um senhor
que amolava facas e cantava pregões. Era um
daqueles tradicionais que quase não se veem
mais. Conversa vai, conversa vem, já chamava
o senhor por seu apelido, Pipo.

POR
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Ele sacou uma garrafa e dois copinhos de
madeira. Quando dei por mim, me vi tomando
o bruto líquido de um dos copos em uma só
talagada. Um calafrio percorreu minha espinha
de cima a baixo, e a luz do fim de tarde me trouxe
um embaço de lusco-fusco. Um lapso temporal.
Fechei os olhos e deixei que descesse queimando
o seu caminho corpo adentro. Me agachei por
um momento para deixar passar a azia da cana
e, ao me levantar, me vi sob o olhar de um rosto
de linhas familiares. Mirava no fundo dos meus
olhos e, sem cerimônia, se apresentou como
Cintura Fina. Disse que não a desafiasse, pois
de valentia e de resolver problemas sabia tudo.
Era uma noite quente e agitada naquele que é tido
como um dos mais tradicionais redutos da boemia
de Beagá. Era, mas também não era. Pensei comigo:
“que alucinação mais chumbrega, tá parecendo Um
Conto de Natal, do Charles Dickens”, o que Cintura
– figura das mais respeitadas da Lagoinha, travesti
coroada Rei da Navalha – já rebateu de primeira:
– Deixa de divagar e vamos descer, que
agora já é dia.
Ali na Itapecerica, um grupo de pessoas se reunia.
O suor grudava no corpo e o cheiro da banha de
porco que fritava as pururucas era sentido de longe.
Era verão, e o sol queimava naquele carnaval da
década de 1950. Dali a alguns instantes, sairia, pela
primeira vez, o bloco Leões da Lagoinha. Achei
estranha a preponderância de homens na rua, mas
Cintura me explicou que, nos primeiros anos, eram
pouquíssimas as mulheres que saíam com o bloco,
composto principalmente por foliões que trajavam
roupas femininas. Fruto do machismo e das brigas,
o que não colaborava, é verdade. “Nessa época,
o bicho pegava”, afirmou Cintura com uma risada,
mostrando a navalha no sutiã.
Passando pelos brincantes que curtiam a folia,
Cintura me levou para dar um pulinho logo
ali em frente, na Pedreira Prado Lopes, no ano
de 1936, para ver nascer a primeira Escola de

Samba da cidade, a “Pedreira Unida” fundada
por Popó e Chuchu – Mário Januário da Silva
e José Dionísio de Oliveira. Da escola, que saiu
às ruas em 1937, descendem tantas outras que
serviram como berço para os “baluartes” do
samba da capital – Ronaldo Coisa Nossa, Mestre
Conga, Sílvio Luciano, Jadir Ambrósio e tantos
outros cujos nomes e melodias seguem sendo
entoadas nas rodas.
Deixando aquela que já foi cantada como “nossa
querida Mangueira” (ver página 44), dobramos
uma esquina, e o sol se pôs. Eu estava de volta
à antiga Praça Vaz de Melo e, apesar de ser uma
noite fria de maio, pessoas zanzavam para cima
e para baixo entre ruas e bares. Era sexta-feira,
e o lugar fervia: dos cabarés que tocavam boleros
na vitrola até os mais requintados (que conseguiam
bancar um local), todos estavam lotados.

que Cintura encontrou com Maria Tomba Homem
e dois sujeitos mal encarados que tentaram
extorquir as duas. Eu, que não sei de briga, tomei
logo um murro no nariz.
Acordei e dei de cara com Pipo, que me encarava
como a personagem de meu sonho febril.
Também de papo reto, o amolador proseava
entre uma canção cantarolada e outra, sobre a
Lagoinha que tenta dialogar com seu passado.
A memória de Cintura Fina me levou para outro
passeio pelo bairro, em um carnaval bem mais
recente, o de 2016. Foi neste ano que, pela primeira
vez, saiu às ruas o bloco carnavalesco Cintura
Fina, que fez questão de homenagear os Leões da
Lagoinha (ver mais na página 50). Partindo da
Praça do Peixe, subimos, brincantes, moradores
e visitantes, a Rua do Bonfim – dessa vez, vale
notar, eram as mulheres que estavam à frente.

Cintura sacava a movimentação pulsante e não
deixava de observar: a Lagoinha era a diversão
dos pobres. A turma mais abastada, tirando os
descolados, ficava do lado de lá do rio Arrudas.
Dizem até que talvez não existisse ali uma “cena
musical”; existia a Praça, existiam os cabarés,
existia o carnaval. E, em todos esses espaços,
percorrendo e amarrando as experiências
compartilhadas, existia a música.
A música estava até nos clubes de futebol – como
o Fluminense, o Terrestre e o Brasil. O gingado
mostrado nas quadras aparecia também nos
bailes de carnaval realizados em suas sedes.
Cintura Fina me disse: “A música na Lagoinha
é o meio. É aqui que a gente extravasa o peso do
dia a dia, é onde o trabalhador, o braço da cidade,
vem relaxar. A música é a forma de a gente jogar
pra cima as angústias”.
Saímos da rua Bonfim e, sobe morro, desce
morro, entramos na Serro, ali onde passavam
os bondes que levavam a turma que morava mais
ao norte. Viramos na esquina da Além Paraíba e
de novo na Jequeri, e seguimos, sempre morro
abaixo, para chegar na Rua Itapecerica. Foi por lá
!
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cintura fina

BLOCO

BLOCO CINTURA FINA
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FESTA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO
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FESTA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

FESTA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO
FOTO ÉLCIO PARAÍSO / BENDITA CONTEÚDO & IMAGEM

!

Exu é meu amigo leal
Exu é meu amigo leal
Toma conta do meu terreiro,
toma conta do meu quintal
Toma conta do meu terreiro,
toma conta do meu quintal
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JÚLIA MOYSÉS

“Quem rola pedra na pedreira é Xangô. É Xangô!”.
O canto ecoa pela Vila Senhor dos Passos, parte
do complexo Pedreira Prado Lopes. “Ô viva, a
coroa de Zambi, ô viva, a coroa de Zambi, ô viva,
a coroa de Zambi é Xangô”. São 24 de junho, dia
de São João Batista e, pelo sincretismo, momento
de celebrar a manifestação menino do senhor
das pedreiras, do orixá da justiça. Neste ano, a
data caiu em plena sexta-feira, dia de baile funk
na quebrada, mas o batidão só começa quando
a festa de Xangô termina. “Xangô é Tata de
Ararauê”. Quando os atabaques saem do terreiro
para ganhar o beco, a galera do movimento se
aproxima e participa. “Xangô é Tata de Araraô”.
Aos pés do mastro de São João, amarrado à
varanda da Casa de Caridade Pai Jacob do
Oriente, as velas colocadas pelo povo do axé, pela
comunidade e pelos visitantes ocupam e iluminam
em comunhão o estreito passeio. “Ô viva a coroa
de Zambi, ô viva a coroa de Zambi é Xangô”.
O terreiro, fundado em 1966 pela entidade Pai
Jacob do Oriente — recebida por Joaquim Camilo
—, é um dos oito (entre casas de Umbanda e
Candomblé) a ocupar a pequena extensão da
Vila. “Tem uma igreja evangélica, ali no asfalto,
que abre de vez em quando, mas, aqui dentro
da Vila, tem umas trinta rezadeiras mais os
terreiros. Tem um que dá pra gente ver daqui,
tem o do Joviano, mais pra cima, tem uma outra
ponta que toca uma sessão de 15 em 15, de 20 em
20 dias, mais pra frente tem uma rezadeira que
cura uma turma. E a Vila é um local miúdo. Isso
vai mesclando o axé também: é de Umbanda,
é de Candomblé, é de angola, de ketu ou é um
jeje. Tinha a Dona Bela, do lado dela tem um
zelador que ficou cego, perto do Bonfim, tem três
terreiros, na Itapecerica, tem mais um, subindo a
Pedro Lessa, tem mais um. Tem também a igreja
(Capela Nosso Senhor dos Passos), mas que
não abre, e hoje quem toca são as franciscanas
com as obras sociais”. Quem nos oferece um
panorama da religiosidade na Vila é Ricardo
Moura, Pai Ricardo, filho dos médiuns Joaquim
e Maria das Dôres de Moura, hoje zelador da
Casa de Caridade Pai Jacob do Oriente.
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Quando os pais de Pai Ricardo chegaram do
Rio de Janeiro, na década de 1960, o então
Buraco Quente ( ! ), moradia das famílias que
trabalhavam na exploração de pedras, era um
brejo que ficava na boca de um matagal, com
uma cachoeira próxima e esgoto correndo a
céu aberto. Foi ao redor do terreiro que a Vila
cresceu. “O pessoal não tinha posto de saúde,
era chá e erva do terreiro. Problema psicológico
era acolhido no terreiro. Briga de marido e mulher
era separada no terreiro. Vai nascer menino?
Terreiro. Vai batizar? Terreiro. Vai capar um gato?
Terreiro. Campanha do Zé Gotinha? Terreiro”.
A urbanização trouxe modificações para a
vivência do axé, entre elas, a quase extinção de
homens benzedeiros, já que eles trabalhavam
com “coisas mais cascudas” que se tornaram
raras por ali, como mordidas de escorpião e
cobra. Pai Ricardo é um dos poucos que segue
na tarefa, benzendo quebranto, cobreiro e erisipela.
No espaço contíguo à pequena sala onde o pai de
santo nos recebe, e ao lado da cozinha (cujo fogão
tem sempre comida na panela para quem chegar),
pessoas aguardam, às vezes por horas, para
serem atendidas. Uma mulher com dor ganha
folhas de saião aquecidas para colocar nas costas.
Parte das plantas necessárias aos trabalhos são
cultivadas ali mesmo, na fachada que virou jardim
de Umbanda, com vasos de arruda, espada-desão-jorge, levante, guiné, outras plantas e ervas,
fitinhas do Senhor do Bonfim e medalhinhas
amarradas na grade, e assentamento para o orixá
Tempo. Um rapaz espera orientações sobre os
atabaques de outro terreiro, uma senhora toma
banho de ervas, Mãe Oziva passa pemba ( ! ) nas
guias que acabaram de ficar prontas. Naquele dia,
Pai Ricardo irá jogar búzios, indicar banhos, dar
conselhos amorosos, espirituais e profissionais, sair
às pressas para apartar uma briga na rua, preparar
um ebó ( ! ) para alguém em sofrimento, visitar
doentes, coordenar a produção de velas, orientar
médiuns iniciantes nos mistérios do axé, começar
os preparativos para a festa de Iemanjá ( ! ) e
distribuir as cestas básicas enviadas pelo programa
Fome Zero. Se for uma segunda-feira ou quartafeira, ainda conduzirá a gira que atrai centenas de
pessoas em busca dos conselhos e dos passes das
entidades dos médiuns da casa.
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CASA DE CARIDADE PAI JACOB DO ORIENTE
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A alcunha pejorativa permanece,
mas o nome da vila mudou na
década de 1980, quando foi
construída, no local, a Capela
Nosso Senhor dos Passos,
pertencente à paróquia
Nossa Senhora da Conceição.
Pó sagrado feito a partir de ervas
e outros elementos.
Oferendas feitas aos orixás.
Em Belo Horizonte, a festa em
homenagem à Rainha do Mar é
realizada desde 1957, sempre no
mês de agosto, na orla da Lagoa
da Pampulha, na Praça Alberto
Dalva Simão, popularmente
conhecida como Praça Iemanjá.
No local, encontra-se uma
estátua da orixá que teve de ser
reinstalada nas águas em virtude
de depredações. Sob o nome
“Encontro com Iemanjá”, desde
2012 a festa — que integra o
calendário oficial de eventos da
cidade — é realizada pela Casa de
Caridade Pai Jacob do Oriente.
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Assim como seus pais, na Vila Senhor dos Passos,
e seus antepassados, em comunidades negras
conformadas no Brasil desde a escravidão, Pai
Ricardo é um líder religioso e político responsável
pelo acolhimento da comunidade em necessidades
diversas e pelo diálogo com as forças políticas que
ali atuam, tendo papel fundamental na manutenção
de um equilíbrio social fragilizado pelo contexto da
pobreza, da violência e da negligência estatal.
“Eu sou o rei!”, costuma brincar fazendo alusão
ao cargo de Rei Congo, que acumula na Guarda
São Jorge de Nossa Senhora do Rosário ( ! ),
localizada no Bairro Concórdia. Um rei negro
confirmado pela tradição, pela espiritualidade
e pela atuação. Ao analisar a história das festas
de coroação de reis congos no Brasil escravista,
a antropóloga Marina de Mello e Souza diz que
“parte da força do rei vinha de sua ligação
com o divino, do seu papel de elo entre o
terreno e o além. A permanência no cargo,
entretanto, ligava-se ao seu desempenho
frente às tarefas e responsabilidades perante
a comunidade que representava; às suas
qualidades de chefe e capacidade de vencer
eventuais opositores e adversidades” ( ! ).
A intensidade e a violência dos embates de um
período recente, em que a perseguição religiosa era
institucionalizada, minimizam os conflitos atuais.
“É diferente do que a gente vê hoje, que é religião
contra religião, coisa de uns bitolados, umas
besteiras. Antigamente, era Ditadura, era polícia”,
diz Pai Ricardo, revelando que guarda os registros
que o terreiro era obrigado a fazer no DOPS para
exercer suas atividades. Foi com a firmeza de Mãe
Maria das Dôres, que reinava soberana na Vila nas
décadas de 1970 e 1980, que os anos de chumbo
foram enfrentados. “Como meus pais sempre
tiveram muita força, os orixás da casa, os guias
da casa sempre tiveram essa força espiritual, essa
magia muito bem assentada, os outros irmãos de
terreiro, os outros quilombos, vamos dizer assim,
qualquer problema, vinham e refugiavam aqui.
‘Ó Dona Maria, fiquei sabendo que o DOPS vai
subir, guarda minhas coisas’. Mas teve momentos
em que a polícia chegava querendo quebrar tudo,
aí a gente pegava o atabaque, corria pra dentro
do mato, escondia dentro do bueiro”. Hoje, a Casa
de Caridade Pai Jacob do Oriente auxilia outros
terreiros da cidade na relação com a burocracia
e na organização espiritual. “A territorialidade física
do terreiro é uma coisa; a do axé é outra. O que se
passa dentro do axé não vem de uma pessoa, sabe?
É uma resistência, uma história, um povo”.
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Fundada em 1938.
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Reis Negros no Brasil Escravista História da Festa de Coroação de
Rei Congo, de Marina de Mello
e Souza, editado pela Editora
UFMG em 2002.

!

71

FOTO JULIA L ANARI

POR

JULIA L ANARI

Oxalá

FESTA DE

FESTA DE OXAL Á

72

FOTOS JULIA L ANARI

FESTA DE OXAL Á

75

74

FOTOS JULIA L ANARI

76
FESTA DE OXAL Á

FOTOS JULIA L ANARI

78
FESTA DE OXAL Á

!

– Milton Horta? Isso não é nome de sambista,
não. Você vai se chamar Lagoinha!

só ficou,

EM MIM,

recordação

Foi por conta do radialista da Rádio Guarani,
Aldair Pinto, que Milton Rodrigues Horta passou
a ser conhecido como Lagoinha, uma alcunha
apropriada para o músico, cuja vida atravessa e é
atravessada pelo samba e pela memória viva do
tradicional reduto da boemia da capital mineira.
“Eu sou história de Belo Horizonte mesmo.
E história boa, não é história ruim, não”, diz.
Nascido em 1934, Lagoinha firmou seu primeiro
contrato como cantor em 1956 na Rádio
Inconfidência. De lá pra cá, acumula troféus e
homenagens por sua contribuição para o samba
belo-horizontino. Foi um dos fundadores da
Escola de Samba Cidade Jardim, participou da
inauguração da TV Itacolomi, tocou em “todas
as casas” de Belo Horizonte e, como presidente
da Velha Guarda do Samba, quer abrir a roda
para a nova geração de sambistas da cidade.
Mas a história que muitos querem ouvir é aquela
cantada no samba-desabafo Adeus, Lagoinha,
composta ao lado de Gervásio Horta. “Até hoje
eu vou nos lugares e não posso cantar outra
música, todo mundo pede Adeus, Lagoinha,
Adeus, Lagoinha”, ri.
“O samba foi composto na Praça Vaz de Melo,
quando fechou o comércio para a passagem
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do viaduto. A praça era o ponto de encontro
dos artistas que vinham para Belo Horizonte,
da boemia, dos amigos”, conta. “Foi na Praça
que Maria Tomba Homem foi presa. A polícia
implicou com ela, mas ela não era mole. Não era
grande, não, mas era forte. Prenderam ela lá e
ela não voltou nunca mais”, conta, lembrando
também de Cintura Fina, travesti que, assim como
Maria Tomba Homem, era alvo das “implicâncias”
da polícia. Em um passeio agridoce por essas
memórias, fala com carinho do restaurante do
Coelho, icônica figura da Praça. Coelho era o
responsável pela cozinha, mas também zanzava
pelas mesas servindo os pratos, sempre disponível
para a prosa. Lembra-se também do cabaré
Montanhês, aquele imortalizado no romance
Hilda Furacão, e faz questão de corrigir a licença
poética tomada por Roberto Drummond: “Eu sou
sambista, eu não toco tango argentino. Naquele
dia, eu toquei foi uma marcha carnavalesca
esperta”, brinca.
No meio da conversa, compartilha um trechinho de
um novo samba, este ainda sem gravação. “Minha
Praça Vaz de Melo / famosa praça de tradição /
daquela famosa praça / em mim, só ficou em mim
recordação”, que termina já com a voz embargada.
“Eu lembro dos caras lá e me dá um pouco de dor,
não gosto muito de falar. Nós perdemos muito
quando acabou a Praça. Daquela Lagoinha ficou
só a saudade”.
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