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(...) tinha o fogão no terreiro, era muito bom. Agora mora lá a Neusa. A 

Neusa, do João Nonato, comprou lá e mora lá. Ela tá bem. Mas o povo 

sumiu tudo, aqui já morreu quase todo mundo. Já morreu seu 

Inácio, já morreu o Pedro. 

Então assim, cada um dia é um, né? A Dona Lia, do Contrapilo, morreu. 

Qual é a outra que morreu também? 

Morreu outra moça também. Tá morrendo um atrás do outro. O 

Deusdete, aquele menino, morreu. O Dete morreu. O Guido morreu. 

Tem mais de 50 anos que eu moro aqui. 

Era mato, né? Não tinha casa.  

Depois é que nós fez uma xoxa lá embaixo, passamos pra ela. Aí a 

vizinha do lado aqui, falou que nós tinha invadido. Aí o Pedro teve 

que levar os documentos lá e mostrar ela, que ele tinha comprado do 

doutor Elias.

Ah, mas é tanta morte, tanta tristeza. 

É tão bom quando a gente tá tudo junto.

O rio era até limpo na época que nós morava. A gente lavava roupa nele 

e tudo mais. Depois eles jogaram coisa dentro no rio, agora ninguém 

usa mais não. Agora é por conta do rio mesmo. Eles abriram tudo 

e não acabou de arrumar. Não tem saída pro lado de lá. Tem não. 







Lavava ROupa nO RIO. 

nãO tInha cIsteRna, 

nãO tInha água de Rua. 

tInha nada. Lavava ROupa Lá, 

buscava água paRa bebeR Lá 

e paRa tOmaR banhO. tudO.



Lavadeira. Lavava mais de 20 calça por semana. 
Aqui assi em mim, tudo roído já. Agora que eu parei de lavar voltou 

ao normal. Lavava roupa demais. Torcia tudo na mão. 
Não tinha bacia, não tinha nada. 
Depois eu comprei a bacia e fiquei lavando na bacia. 

Aí eu esfregava a roupa aqui, punha na bacia e ia lá no córrego 

torcer. Levava meu menino para ficar lá perto de mim. 

Sabão elas davam. Às lavadeira tudo davam sabão. 

Dois tablete de sabão, uma caixa de sabão por mês. 

Aí eu ia lavando. E dava pra mim lavar as minhas também. 

Porque eu não tinha dinheiro para comprar para mim..

 Eu lavava a roupa delas tudo, 
quando a caixa custava a acabar, falava: 

“olha, tem ainda”. Aí elas davam outra caixa: 
“pode ficar com aquele resto para a senhora”. 

A dona. 

Lavei na Nova Suiça mais de 20 anos. 

Lavei roupa lá. Lavava e passava. Levava na cabeça a trouxa. 

E os cabides iam dependurados. 

O dia que eu tinha dinheiro eu pagava ônibus, 

o dia que não tinha eu tinha que ir a pé. 

É longe. 

Lavava na mina, mas depois que pois a água aqui 
eu fiquei lavando aqui. Ainda lavei muito tempo. 

Hoje ela mora na Nova Cintra. 

Mas nunca mais eu fui lá ver ela.









heRmenegILdO faLOu que vInha aquI em casa, 

nãO veIO, nãO apaReceu maIs.                                                                                    

É assIm mesmO, 

a vIda da gente cOmeça cOm muIta gente 

e acaba sozinha. 





Aí passou o trator aí né? 
Abriu as ruas. Foi até no dia do 

casamento da minha menina, que 

eles botaram asfalto aqui. Da Lia. 

Mas tudo era chão.  Essa marido 

da dona Lia, que morreu, ele que 

inaugurou a rua, quando ele morreu 

eles passaram com ele aí. 

Tem um dois meses que ela morreu.

 Zé Ideu é muito amigo nosso, ele mora no 

Rio de Janeiro. O Zé Ideu, do seu Geraldo. 

Até que eles não combinavam, 

o seu Geraldo e o pai do Hermenegildo 

não combinavam não. 

Mas depois fez as pazes. 

Não vi mais a mãe deles. Ninguém.Sumiram 

assim. 

Quer dizer, a filha dele, o Jeremias 

e o irmão dele, teve aqui uma vez. 

Ficou aqui, almoçou com nós, falou que ia 

voltar,

 
a d e u s .





Eu morei no bairro Marajó muitíssimo tempo, no Palmeiras, 

divisa com Cinquentenário. Morei um bom tempo. 

Sou um cidadão Ipatinguense mas que passei a maior parte 

da minha vida nessa região: Bairro Marajó, Betânia, Palmeiras, 

hoje Buritis, Jardim América, Cercadinho. 

Além disso tudo, eu vendia picolé e eu passava isso tudo a pé 

vendendo picolé. Catava esterco na região, catava lenha pra minha 

mãe, ajudava na despesa doméstica. Tomava banho também, nu, 

pelas lagoas que tinha por aí.

Eu descia, passava na Avenida Don João VI, 

pegava Úrsula Paulino, 

da Úrsula Paulino eu pegava a BR nesse sentido Olhos D’Água, 

subia a BR correndo, 

e da BR eu ia no sentido desse shopping que tem aí novo, 

pegava a Raja Gabaglia, 

descia e pega parte do Estoril, 

pegava parte do Estoril, 

saia no Buritis, 

do Buritis saía no Palmeiras no trote, na correria, cansado, 

para ter um bom preparo físico. 

E era um oxigênio purinho, purinho. Você poderia 
até contar os carros que passavam pela gente.

Essa região aí tinha muitos tipos de animais silvestres. 
Muitos tipos não, tinha algumas espécies, 

o qual a gente via alguns caçadores. 
Até passavam com alguma espingarda nas costas. 

Que viravam aí pra esse região aí e ia até o Olhos D’água. 
Tinha muito bicho.

Antes de existir a Mendes Júnior, isso era um sossego, uma paz. 
Mas aí chegou as construtoras, e foi metendo trator.

O lençol tá abaixo do solo, ah! a menos de 10 metros 
a água é purinha. 

Foram soterradas várias lagoas, 
muitíssimas lagoas foram soterradas 

para fazer crescer o Bairro Buritis 
e esses demais

bairros. Foi uma época boa. 
Inclusive eu tenho umas fotos históricas dessa região.

Eu gosto muito de História. Porque a História é 
que marca um país, que marca uma sociedade. E 

quando a história é mal contada as pessoas ficam 
distorcidas. O bom é clareza. Inclusive o mal do 

Brasil é que a mal escrita, toda torta.





MEu dEu uM laPsO na MEMória. CórrEgO CErCadinhO, Eu lEMbrO dEssa 
água liMPinha, liMPinha. liMPinha... PElO O quE ME ParECE, vOu lEMbrar 
aqui, TEM uMa nasCEnTE dO bairrO buriTis quE dEsCE, vai dEsCEndO... 

a gEnTE fOi TOMadO PElO PrOgrEssO dE uMa hOra 
Para OuTra.



Tem uma senhora por nome de Glória, ela é viva ainda. 
Ela tá com seus 80 anos, aproximadamente. 
Ela era uma lavadeira, que ela pegava várias trouxa 
de roupa e lavava nesse ribeirão cercadinho aí.  
Ela e a Dona Aparecida. 
Ela mora no Bairro Marajó, na antiga rua 
Crisântemo. Às margens do ribeirão.

Esses bairros foram construídos 
em cima de água. Muita água mesmo. 

As pessoas, aquelas pessoas que, é essa região aí 
do Palmeiras, divisa com Buritis. As pessoas carentes que 
possui lotes aí, a maioria deles foi obrigado a vender, porque, 
foi prensado né com os prédios, com as casas, mansões... 
tiveram que vender e procurar o espaço deles. 
Houve um massacre né?

Domingo bem de manhã a gente saía pra fazer uns passeio 
matinal aí, entre irmãos, os vizinhos, a gente saía para serra 
afora passeando, tomava água nas minas. 

Eu era um dos poucos que possuía máquina de fotografar 
naquela época. Aquelas Kodak antiga, que eu comprei 
até no antigo, na antiga Galeria do Ouvidor. 
Aí nessa década de 70 o único comércio que tinha requintado 
aí em Belo Horizonte era a Galeria Ouvidor. 
E o centro de Belo Horizonte era só dentro da Avenida do 
Contorno, para o lado de fora era bairro.



Eu nãO gOsTO dE vOlTar nEssa rEgiãO aí é dE 

TrisTEza, dE vEr as COisas 

quE fOraM dEsTruídas. 

fOi uM bandO dE assassinOs ECOlógiCOs quE 

aCabOu COM TudO. 

O  p ro g re s s o  t a m b é m  c a u s a  a b o rre c i m e n to.





TEM MuiTO TEMPO quE nãO vOu aí. 
Essa rEgiãO Era uMa rEgiãO O qual Eu COnhECi 
ExaTaMEnTE EM 67, 68, 69 Eu já Tinha lEMbrança 
dEssa rEgiãO aí. issO aí eRa uma mata, e tInha 
muIta gabIROba.

Pra você ter noção 
aí no bairro Buritis era a sede 

da Fazenda do Doutor Ageo, 
ele era o dono da fazenda aí 

e eles derrubaram as árvores 
e a sede da Fazenda que poderia ser 
tombada por Patrimônio Histórico, 

pelo que me consta 
foi derrubado também. 

Isso aí me deixa muito triste e zangado 
eu nem gosto de entrar nesse assunto de 

tanta tristeza que eu tenho... 
tanta burrice dos nossos governantes, 

nossos vereadores, e representantes 
de associação de bairro 

e esses político corrupto aí 
destruiu a história da região.









eu cOaRava mInhas ROupInha tudO aquI 
na beIRadInha, sabe? dO capIm. 
e eRa assIm, aqueLa aguInha bRanquInha. 
mas agORa tá aí essa cOIsa aí.

CriEi MEus filhOs TOdOs aqui. 

vivO há 53 anOs aqui.

Mas eu tinha vontade que arrumassem 
igual lá no Buritis. No buritis é lindo. 
É largo, caminhada para um lado e 
para o outro. Meu sonho é isso. 
Que eles arrumasse do jeito que é lá. 

Mas é como diz ditado: eu agradeço a Deus 

ter pelo menos esse cantinho para morar. 

Quando eu casei, por volta de 1968, isso aqui era 

córregozinho, uma água branquinha, você via até 

as piabinha nadando, que bonitinho

Ali desce uma água fedida, que você precisa ver.

Ali desbarrancou, quase jogou a casa da dona 

no chão. Aí eles vieram, fizeram uns remendos aí. 

Minha casa tá toda barrada 

de água da rede esgoto. 

A rede de esgoto tá parada lá em cima, 

ao invés deles fazerem a caixa direitinho, 

descendo para cá.. 

Aí pôs uma pessoa que não sabia mexer… 

A única coisa que contraria aqui é isso.



    

  IssO aquI fede.











Nesse tempo de encontros breves e reduzidos, uma 
pequena rede foi tecida:

Hermenegildo nos levou à dona Glória, que nos levou à 
dona Aparecida, que nos levou a outros pelas margens do 
Cercadinho.

Quando perguntamos à Dona Glória o que havia mudado na 
paisagem da região desde quando ela se mudou para o bairro 
Marajó, ela foi citando nomes, um atrás do outro: gente que 
havia morrido, alguns poucos que ficaram e outros que se 
mudaram. As pessoas também são paisagem, são móveis, 
vivas, assim como suas histórias.

Contar a história do rio começa por ouvir quem viveu e vive 
próximo a ele, as crianças que nadaram nas águas limpas, as 
mulheres que lavaram roupas no córrego, os que tiveram 
medo das enchentes e os que têm medo do progresso que 
vem apagando o rio.

Maria das Graças nos convidou a ouvir também as águas e a 
sinfonia noturna de saracuras, sapos e maritacas que cantam 
por viver ainda o rio.

O processo nos levou a ficar ali, conhecendo essa micro 
realidade do bairro Marajó e das margens rio Cercadinho, 
que é parte da rede que une todas essas águas e histórias da 
cidade de Belo Horizonte.

AS MARGENS, OS OLHOS



Rádio Cercadinho

Para ouvir a rádio, acesse o link ou o QR code abaixo

O trabalho desdobrou-se também na Rádio Cercadinho, em que os 
mesmos personagens aqui presentes, junto com os sons da região, 
ganham voz e, com suas estórias, ajudam a contar a história da cidade 
desde antes mesmo de ser batizada de Belo Horizonte. 

              http://www.corregosvivos.com.br/historias-locais



Mostra Córregos Vivos

Este trabalho compõe a 1ª Mostra Córregos Vivos, aprovado no edital 
2017 oriundo da política de fomento à cultura municipal lei 11012016 
e patrocinado pela MGS. A mostra constitui num laboratório de 
investigação, experimentação, debate e proposição, na região da Bacia do 
Cercadinho.

O projeto acontece em Belo Horizonte, cidade cujo princípio de 
ocupação territorial foi pensado a partir do traçado das vias e do 
parcelamento da terra, e onde córregos foram tamponados e violentados 
ao longo da história. Microcosmo dessa violência, a bacia hidrográfica 
do Cercadinho, localizada na região oeste da cidade, possui dois 
córregos principais – Cercadinho e Ponte Queimada –, que, mesmo 
que ainda permaneçam em seu leito natural em alguns trechos, são 
desconsiderados e maltratados. 

Equipe curatorial

Louise Ganz
Ana Paula Baltazar
Frederico Canuto
Isabela Izidoro

Histórias  Locais

Dentre os seis grupos selecionados, nós trabalhamos dentro do Histórias 
Locais, pensando os cruzamentos das histórias macro e micro: as histórias 
locais relacionam-se diretamente à construção da cidade de Belo 
Horizonte, seus loteamentos, constituição dos bairros, etc.

Nossa pesquisa partiu de entrevistas com moradores que vivenciaram 
a mudaça na paisagem local, o processo de loteamento, a transição das 
águas onde nadavam, pescavam, lavavam, em esgotos a céu aberto. A 
partir dessa perspectiva temporal, buscamos entender as fotografias 
da região com uma dilatação desse tempo, com sobreposições dessas 
camadas de tempos e realidades, ao invés de um entendimento binário 
entre passado e presente. 

 
Bárbara Lissa
Guto Borges
Maria Vaz
Pablo Cardoso

             
 http://www.corregosvivos.com.br/historias-locais



agradECEMOs aOs MOradOrEs hErMEnEgildO, 
dOna glória, dOna aParECida, dOna diva, 

Maria das graças, quE PrEsTaraM sEus 
dEPOiMEnTOs E COMParTilharaM suas MEMórias 

COM a gEnTE.

a g R a d e c I m e n tO s



f I c h a  t É c n I c a

PÁGINAS:

11: Dona Glória. Fotografia: autoria própria.

24 e 25: Hermenegildo. Sobreposição de fotografia de autoria 
própria com fotografia cedida por Hermenegildo.

32 e 32: Hermenegildo e amigos. Fotógrafia: Sobreposição de 
fotografia de autoria própria com fotografia cedida por Hermenegildo. 

37: Pessoa desconhecida. Fotografia: Sobreposição de fotografia de 
autoria própria com fotografia de Hermenegildo. 

48 e 49: Pessoas desconhecidas. Fotografia: Hermenegildo

53: Dona Diva. Fotografia de autoria própria.

Projeto

Bárbara Lissa e Maria Vaz.

Participantes

Dona Aparecida
Dona Diva

Dona Glória
Hermenegildo

Maria das Graças

Bacia do Cercadinho,

Belo Horizonte, 2020.




