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Introdução

O levantamento preliminar de informações 
apresentado a seguir reflete o esforço de pesquisa dos 
alunos do 7º período (noturno)1 do curso de Arquitetura 
e Urbanismo, no primeiro semestre de 2019. Contamos 
também com trabalhos elaborados por egressos do curso de 
História (Aline Cadetti de Souza e Julieta Soares Alemão) e 
Arquitetura da Univale (Jéssica Cardoso). 

A proposta de um Projeto Integrador, congregando 
as disciplinas: Instalações Prediais Hidráulicas, Urbanismo, 
Projeto Arquitetônico V, Patrimônio Cultural e Instalações 
Elétricas, sob a responsabilidade dos respectivos professores 
das disciplinas, implica numa perspectiva interdisciplinar do 
processo histórico e urbano que originou o bairro Morada do 
Acampamento, em Governador Valadares (Figura 1). Neste 
local se localiza o Parque Municipal Figueira do Rio Doce 

1  Carla Maria Gonçalves Batista, Christian Ferreira do Nascimento, Eva 
Paula de Castro Antunes, Guilherme Vieira Soares, Isa Lima Maia, João 
Victor Pereira Dias, Karla Mayra Xavier Garcia, Kezia Caldas Rodrigues, 
Lara Aquino de Souza Silva, Laureano de Pinho Lagares, Layla Pereira 
da Silva, Liliane de Alcantara Santos, Luana Coelho Brasil, Marcela 
Felex Araújo, Mariana de Oliveira Gonçalves, Michelli Mayra Fernandes 
Pimenta de Figueiredo, Raphaela Ágata Moreira Mendes, Ruthiellen 
Fiorilo Amaral, Sueny Maria Gomes Barbosa, Taina Pereira Vieira, 
Tessalya Glenda Rosado Fava, Valcelia Lourenço, Zaine Silva Santos.Vegetação nativa da entrada do Parque 

Municipal Figueira do Rio Doce (2019)
Fonte: Patrícia Falco Genovez
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alvo do Projeto Integrador, conforme mapa abaixo (Figura 
2). A proposta do Projeto Integrador visa o desenvolvimento 
de melhorias no Parque, incluindo um novo museu para a 
cidade. Para efetuar essa tarefa foi firmada uma parceria 
entre a Univale (Curso de Arquitetura e o Programa de Pós-
Graduação Gestão Integrada do Território), a Prefeitura 
Municipal de Governador Valadares e a ARDOCE.

Figura 1  – Localização de Governador Valadares (Minas Gerais/Brasil)

Fonte: IBGE
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De maneira mais particular, a disciplina Patrimônio 
Cultural, sob responsabilidade da professora Dra. 
Patrícia Falco Genovez, contribuirá com a elaboração de 
informações do contexto histórico e cultural tendo em vista 
o entorno do Projeto Integrador. Por meio da História Oral 
(entrevistas), pesquisa documental (documentos variados), 
pesquisa iconográfica (fotografias), pesquisa em fonte 
seriada (periódicos) e de campo (pesquisa observacional) 
os alunos, sob orientação da professora Patrícia Falco 
Genovez, buscaram organizar, mesmo que preliminarmente, 
o contexto do local de implementação das melhorias no 
Parque Municipal Figueira do Rio Doce.

Essa elaboração demandou um esforço 
multidimensional no sentido de inserirmos o Parque e o 
bairro em outros dois contextos: primeiro, aquele referente ao 
processo de modernização da Estrada de Ferro Vitória-Minas, 
que gerou o primeiro núcleo populacional no local, visando 
a acomodação de trabalhadores da ferrovia; e, segundo, 
aquele referente ao contexto da cidade e da urbanização dos 
bairros no entorno, especialmente os bairros Vila Mariana, 
São Geraldo e Centro (parte B), conforme Figura 3. 

Posteriormente, cabem alguns esclarecimentos 
sobre o surgimento do Parque e o modo como tem sido 
apropriado pela cidade. Por fim, tendo em vista que parte do 
Projeto Integrador visa a proposta de um novo museu para 
o município, traremos como pano de fundo um histórico do 
Museu da Cidade, seu funcionamento e sua articulação com 
Governador Valadares.
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Desse entrelaçamento de contextos e temas, 
envolvendo a cidade, o parque e o museu, buscaremos 
realçar alguns elementos relativos às práticas culturais 
específicas da localidade, delineando de maneira indiciária 
alguns processos de sociabilidades e de formação identitária 
que recortaram e dimensionam os múltiplos territórios que 
configuram o entorno do empreendimento proposto.

Realçamos que, dada a natureza deste trabalho, 
pautada na organização de informações prévias, não 
produziremos uma análise ou interpretação das fontes 
documentais, orais e icnográficas encontradas; o que poderá 
ser objeto de trabalhos futuros.

Breve contextualização histórica do 
processo de formação territorial de 

Governador Valadares

Para considerarmos o processo de formação do 
bairro Morada do Acampamento, anteriormente denominado 
Acampamento da Vale, é preciso um esforço de reflexão 
que busque situar tal processo num outro processo mais 
amplo: aquele referente à formação territorial da cidade. 
Em especial, é importante articulá-lo à chegada da Estrada 
de Ferro Vitória-Minas na primeira década do século XX e 
à modernização urbanística subsequente ocorrida entre as 
décadas de 1930 e 1960. Ressaltamos que esse processo de 
modernização será considerado em nível local, mas não se 
perderá de vista que este se encontra imerso num processo 
mais amplo ocorrido no interior do Brasil. 

Sobre a Estrada de Ferro Vitória-Minas, cabe algumas 
ponderações sobre seu processo de instauração e implicações 
na formação e no desenvolvimento de vários povoados que 
surgiram às suas margens, dentre os quais destacaremos 
posteriormente o caso de Figueira (Governador Valadares). 
De acordo com registros da Vale, empresa que administra 
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a linha de ferro atualmente, a intenção de ligar o interior de 
Minas à área portuária de Vitória existia desde a metade 
do século XIX, mas só teve sua implementação efetiva em 
1902, com a criação da Companhia Estrada de Ferro Vitória 
a Minas. 

A Companhia foi adquirida pelo norte americano 
Percival Farquhar em 1910 e, posteriormente encampada 
pela Companhia Vale do Rio Doce, em 1942. Depois de 
ajustes no traçado proposto inicialmente, em 1904 foi 
inaugurado o primeiro trecho com 30 quilômetros de extensão 
com as estações de Porto Velho, Cariacica e Alfredo Maia 
(ARARIPE, 1954).  

As questões políticas sobre a exploração e a 
exportação do minério, a instalação de uma 
indústria siderúrgica e o cenário internacional 
de guerras mundiais (1914-1919; 1939-
1945), dificultaram o processo de expansão e 
modernização da Vitória a Minas, por isso o 
primeiro carregamento de minério no Porto de 
Vitória só ocorreu no ano de 1940 e os trilhos só 
chegaram em Itabira em 1942. (VALE, 2019).

 Foi, portanto, na década de 1940 que a ferrovia 
ganhou maior importância no cenário nacional, com a criação 
da Companhia Vale do Rio Doce (1942) a partir dos Acordos 
de Washington. O minério de ferro seria extraído e exportado 
para os Estados Unidos, contribuindo com o desenvolvimento 
da siderurgia no Brasil. Nessa década e nas seguintes, 
ocorreram melhorias e remodelações em todo o traçado da 
ferrovia incluindo aquele que passava por Figueira, então 
distrito do município de Peçanha, que futuramente se tornaria 

o município de Governador Valadares.
Localizado a leste de Minas Gerais, o então arraial de 

Santo Antônio de Figueira com 200 habitantes em 1909, se 
constituiu num polo urbano desde as primeiras décadas do 
século XX (Figura 4), quando da inauguração da Estação 
Figueira do Rio Doce, em 15 de agosto de 1910 (ARARIPE, 
1954, p. 68 e 84), conforme Figura 5. 

        Figura 4 -Trecho do livro História da Estrada de Ferro Vitória a Minas (1904-1954).  p. 84.

         Fonte: ARARIPE, Delecarliense de Alencar. 
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Figura 5 – Inauguração da Estação Figueira do Rio Doce (1910) 

Fonte: Fotos antigas e atuais de Governador Valadares 
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 Tal como a maioria das cidades estabelecidas 
no Sertão de Minas Gerais, o distrito de Figueira não 
apresentava elementos de modernidade (Figuras 6 a 8) 
almejados pelo governo varguista instaurado nos anos 1930 
e 1940. Como se percebe nas primeiras imagens (Figuras 6 
e 7), apesar da recém emancipada Governador Valadares 
mostrar um crescimento considerável ainda apresentava um 
traçado regular apenas nas áreas centrais (Figura 8). Em 
regiões mais afastadas do Centro as ruas eram irregulares 
e não havia infraestrutura. O contexto era preocupante: as 
endemias e epidemias assolavam a população e não houve  
esforço sanitário até a década de 1940 

Figura 6- Vista Parcial de Governador Valadares (1942)

Acervo: Michelli Chisté, Sabrina Miranda de Andrade e Luiz Carlos de Oliveira

Figura 7 - Vista Parcial de Governador Valadares (1948)

Acervo: Michelli Chisté, Sabrina Miranda de Andrade e Luiz Carlos de Oliveira

Figura 8 - Vista Parcial de Governador Valadares (década de 1940)

Acervo: Michelli Chisté, Sabrina Miranda de Andrade e Luiz Carlos de Oliveira

Figura 6 - Vista Parcial de Governador Valadares (1942)

Acervo: Michelli Chisté, Sabrina Miranda de Andrade e Luiz Carlos de Oliveira

Figura 7 - Vista Parcial de Governador Valadares (1948)

Acervo: Michelli Chisté, Sabrina Miranda de Andrade e Luiz Carlos de Oliveira
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Em suma, ainda nas primeiras décadas do século XX, 
o então distrito de Figueira (atual Governador Valadares) 
iniciou um franco processo de crescimento com a inauguração 
da estação ferroviária da Estrada de Ferro Vitória-Minas 
(EFVM), consolidando a pequena vila como um entreposto 
comercial da região (Figura 09 e 10). 

Figura 8 - Vista Parcial de Governador Valadares (déc. de 1940)

Acervo: Michelli Chisté, Sabrina Miranda de Andrade e Luiz Carlos de Oliveira

Figura 9 - Estação Figueira (1925)

Fonte: Fotos Antigas e Atuais de Governador Valadares

Figura 10 - Estação (à direita), década de 1930

Fonte: Fotos Antigas e Atuais de Governador Valadares
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Até o início dos anos 1920, a vila se resumia a poucas 
ruas às margens do rio Doce. A Estação Ferroviária ficava no 
centro formado pelas duas principais ruas do vilarejo: a Rua de 
Cima ou Rua Direita (atual Rua Prudente de Morais) e a Rua 
de Baixo (rua Sá Carvalho), conforme Figuras 11 e 12. O café 
e a madeira eram os produtos que sustentavam inicialmente 
a receita da Estrada de Ferro Vitória-Minas. Além de receber 
a produção de café e madeira, destinada à ferrovia, Figueira 
passou a contar com tropeiros vindos de longe, carregados 
de toda sorte de mercadorias (ESPINDOLA, 1998).

Figura 11 – Mapa do Centro C (Rua de Cima e Rua de Baixo)

Fonte - PMGV
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 Em outras palavras, de acordo com Espindola (1998), a 
construção e reforma da estrada de ferro Vitória-Minas, entre 
1903-1942, potencializou o processo de ocupação regional, 
atraindo migrantes de outras regiões de Minas Gerais, de 
outros estados e estrangeiros de várias nacionalidades. 
A proposta de racionalidade e regularidade da planta do 
topógrafo Olympio de Freitas, entre 1915 e 1920, exemplifica 
bem o que Figueira representava no contexto regional: o 
traçado urbano deveria exaltar os elementos de civilidade, 
ao mesmo tempo negando o aspecto original de Sertão 
(ver Figura 13). A planta abrangia o que hoje a Prefeitura 
Municipal de Governador Valadares entende como Centro A, 
B e C. Dessa forma, 

Simbolicamente, há uma ruptura com o 
rio Doce e, de modo mais amplo, com 
a Natureza. Até então eram esses que 
concediam ao lugarejo a condição de 
incipiente entreposto comercial, como 
Porto de Canoas. Agora, seriam outras 
as fontes de riqueza e abertura ao 
mundo: a ferrovia, as fábricas, a vida 
citadina. (GUIMARÃES, 2009, p. 54). 

Figura 13 - Traçado urbano de Governador Valadares. 

Fonte: Dados modificados a partir de Strauch (1958) apud GUIMARÃES, C. M. 2009, p. 
54. 

Legenda: 1.casas classe pobre e operária; 2. praças; 3. comércio varejista e artigos de 
alimentação; 4. casas classe média e alta; 5.indústrias; 6.comercio e artigos ufaturados; 
7 .serviços públicos, administrativos, escolas, etc.
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O traçado proposto por Olympio de Freitas foi 
acompanhado com esmero pelo Senhor Serra Lima. De certa 
forma, a planta urbana deixou para trás o núcleo original à 
margem do rio, nas imediações do Centro C, e passou a 
considerar outras áreas a partir da linha férrea, favorecendo 
tanto o loteamento quanto a comercialização de novos 
espaços. Houve uma reconfiguração do que se considerava 
o Centro da cidade, promovendo uma movimentação maior 
no Centro B, isto é, entorno do futuro Acampamento da Vale. 

Nesse cenário, o Acampamento surgiu em função da 
transposição dos trilhos que saíram do Centro para fora do 
perímetro urbano de então. A transposição foi executada 
pela Companhia Raymond Morrison Knudsen do Brasil S. A., 
contratada pela Companhia Vale do Rio Doce (Figura 14). 

Todo esse processo acompanhava o projeto de 
civilização do sertão brasileiro, submetendo-o a uma nova 
ordem: a capitalista. (GUIMARÃES, 2009). O processo 
histórico-cultural que envolvia o próspero vilarejo projetava na 
planta de Olympio de Freitas o esforço não só de consolidar 
Figueira como um polo regional, mas de transformá-la num 
emblema de civilização do sertão, em meio a um processo 
capitaneado, de acordo com a história oficial, pelas famílias 
pioneiras. 

Se considerarmos do ponto de vista das mentalidades 
da época, o crescente afluxo de pessoas e a formação de 
uma elite local também implicou na modernização de suas 
ações. 

Figura 14 - Técnicos da Companhia Raymond Morrison Knudsen do Brasil S. A., 1944.

Fonte: VALE, 2012, p. 58.

Paulatinamente, a elite beneficiava-se de um 
mercado imobiliário ainda incipiente, mas promissor, com 
a possibilidade de abertura de novas áreas de habitação 
tanto para as classes baixas quanto para as classes mais 
abastadas; fato que ocorreria entre as décadas de 1940 
e 1960. A planta de Olympio de Freitas mostra a área do 
Centro A (ver figura 13) como sendo basicamente habitado 
pela classe média alta, com áreas reservadas para escolas, 
algum comércio e poucas habitações para classe operária. 
De modo diverso, o Centro B reunia uma população operária 
e pobre, palmilhado de pequenos comércios. A planta 
(Figura 13) também mostra o contraste entre esse entorno 
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e o Acampamento da Vale, constituído por um grupo mais 
abastado. Pode-se observar os dois traçados dos trilhos: 
aquele que inicialmente  passava pelo Centro da cidade, 
cuja estação fora desativada em 1948 (Figura 15) e, o 
segundo,  que passava fora do perímetro urbano, com uma 
nova estação (Figura 16). 

Figura 15 - Estação Figueira, 1948.

Fonte: Arquivo Público Mineiro (disponibilizado no site Estações Ferroviárias do Brasil)

Figura 16 - Estação Ferroviária Governador Valadares (no centro Felicíssimo dos Reis 
Costa, provavelmente no dia da inauguração da estação)

Fonte: Fotos antigas e atuais Governador Valadares

É exatamente no início dos anos 1940 que o 
processo de formação histórica da cidade ganha contornos 
mais dramáticos, com a intensificação tanto do processo 
de urbanização quanto de desenvolvimento de toda a 
localidade. Percebe-se entre os anos de 1940 a 1960 a 
instalação de projetos vultosos de investimentos de capital 
(siderurgia, mineração, indústria madeireira) que intensificou 
a ocupação humana, acelerada com a abertura da rodovia 
Rio-Bahia (1943), hoje denominada Santos Dumont. Em 
meio a esse processo desencadeado na década de 1940, 
“a partir de um acordo bilateral entre Estados Unidos e 
Brasil, iniciou‑se um projeto de saneamento do Médio Rio 
Doce – área considerada estratégica para a extração de 
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vários minérios largamente utilizados em artefatos bélicos” 
(GENOVEZ, VILARINO, 2011, p. 148). 

Em meio a esse cenário de crescimento demográfico 
e desenvolvimento, a partir das décadas de 1950 e 1960 os 
limites físicos impostos pela ferrovia, que circundava a cidade, 
foram rompidos pelos bairros Santa Helena e Santa Efigênia, 
destinados à população mais pobre. Outros bairros surgiram 
nesta época, intensificando a expansão urbana: Santa 
Terezinha, São Paulo, São Pedro, Carapina, Querosene e 
Vila Rica. Entretanto, não somente a população mais pobre 
ganhou novos espaços. Em contiguidade ao centro urbano 
novas áreas foram destinadas às famílias mais abastadas 
que afluíam para a cidade, dentre essas áreas, destaca-
se o bairro Esplanada (ver Figura 17). Para o outro lado da 
cidade, a leste, expandia-se o Centro B e alguns bairros 
como o bairro do Lixo, posteriormente, São Geraldo e a Vila 
Mariana, e o Acampamento da Vale, na época um condomínio 
fechado (cercado com tela) que reunia os funcionários mais 
graduados da Vale (ESPINDOLA, 2019). 

Figura 17 - Configuração dos bairros de Governador Valadares até a década de 1960 
(somente partes coloridas)

Fonte:  PMGV (modificado pela autora)
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 O surgimento de tantos bairros num período 
relativamente curto de tempo, em torno de duas décadas, dá 
uma dimensão do quanto o contexto histórico e cultural local 
apresentava tamanha efervescência. Apenas para ilustrarmos 
esse processo traremos alguns números referentes ao 
crescimento populacional do então distrito de Figueira, 
depois Governador Valadares. Em termos demográficos, o 
crescimento populacional começou lento, acelerando-se nas 
décadas de 1920 e 30. O auge de aceleração se deu entre 
as décadas de 1940 a 1960. Em 1930, a população era de 
2.103, em 1940 chegou a 5.743, em 1950 já era de 20.357 e 
em 1960 chegou a 70.494 habitantes. Apesar da diminuição 
do ritmo, a população continuou crescendo, atingindo 
125.174 habitantes em 1970. (ESPINDOLA, 1999).

Esse crescimento populacional abrupto entre a década 
de 1940 (5.743 habitantes) e a década de 1950 (20.357 
habitantes) acelerou o mercado imobiliário da cidade e exigiu 
um novo comportamento da elite detentora de terras nas 
regiões próximas ao centro da cidade. Segundo o corretor 
de imóveis Jorge Vasconcelos da Silva “alguns fazendeiros 
vieram para a cidade, lotearam e venderam pedaços de terra. 
(...) Lembro-me bem que o senhor Euzébio Cabral foi um dos 
primeiros a vir para cá. Depois do São Tarcísio, surgiram os 
bairros Nossa Senhora das Graças, São Pedro, Santa Rita e 
assim sendo criados os bairros”. (DRD 30/01/15). 

O cenário promissor se expressava não somente 
nos novos loteamentos, mas também nas novas práticas 
sanitárias impostas pelo SESP, pelo crescimento do setor 

educacional, pelo avanço do comércio local, favorecido pelo 
entroncamento de três rodovias (BRs 116, 381 e 259)  e 
pela extração da mica que projetava a recém-emancipada 
Governador Valadares num outro cenário, o internacional. 

Retomar esse processo avassalador que se tornou 
o pano de fundo para a criação de vários bairros em 
Governador Valadares nas décadas de 1950 e 1960 implica 
relacionar um esforço narrativo ainda vivo nos moradores 
locais ao espaço urbano de suas vivências cotidianas. 
Essa relação entre memória e espaço produz o que Elhajji 
(2002, p. 179) denomina como territórios existenciais, 
configurados por meio de um habitus espacial, transmitidos 
a partir de processos de socialização. Em outras palavras, o 
entorno do Parque Municipal Figueira do Rio Doce onde se 
desenvolverá o Projeto Integrador possui um habitus espacial 
que “determina os modos de percepção, de representação, 
de elaboração e de semantização do espaço pelo indivíduo, 
em conformidade com a visão global de mundo própria ao 
seu grupo cultural” (ELHAJJI, 2002, p. 182). Nesse sentido, 
Halbwachs (1990) expressa a relação entre os homens e as 
pedras:

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

De forma indissociável, a memória contribui para 
configurar as categorias espaciais que circunscrevem os 
territórios existenciais que se formaram ao redor do local onde 
será proposto um projeto de melhorias para o Parque; nele 
há um habitus espacial que foi gradativamente construído e 
redimensionado ao longo do processo histórico que pontuamos 
anteriormente. Nesse contexto, os múltiplos territórios que se 
formam na cidade surgem e se redimensionam mediante um 
contexto histórico permeado por inúmeras relações sociais e 
de poder que se expressaram espacialmente. Configuram-se 
múltiplos territórios e as multiterritorialidades de cada grupo: 
desde a dos funcionários da modernização da ferrovia, a 
dos habitantes autóctones e aquelas das famílias pioneiras, 
consideradas estabelecidas. Pode-se incluir também o 
significativo grupo de migrantes que afluiu para a cidade e 
região, exigindo novos espaços a serem transformados em 
territórios existenciais (HAESBAERT, 2005; ELHAJJI, 2002). 

Toda essa multiplicidade de territórios e territorialidades 
dimensionavam e redimensionavam os espaços do Centro (A, 

B e C) da cidade; assim como, as suas áreas contíguas que 
gradativamente foram imersas no avassalador processo de 
urbanização e, por conseguinte, no saneamento que irradiava 
das áreas centrais para a periferia de Governador Valadares. 
Ambos os processos, tanto de urbanização/modernização  
quanto de redimencionamento e sanitarização do Centro,  
reconfiguravam as práticas cotidianas da população: a elite 
localizada mais no centro demonstrava sua total integração 
com os novos valores de civilidade expressos no calçamento, 
na iluminação, na água tratada, nas fachadas modernas e 
elaboradas. Por outro lado, a população mais empobrecida 
buscava meios de manter seus antigos costumes frente aos 
apelos da medicina científica, do esforço de higienização, 
mediante a construção de latrinas e cuidados pessoais. 

A territorialidade dominante dos ‘pioneiros’ e da 
medicina científica, revestida de modernidade, 
sobrepunha‑se à territorialidade da população 
menos abastada, que em muitos aspectos, não 
contestou o discurso civilizador. Pelo contrário, em 
muitas ocasiões, internalizou‑o ao mesmo tempo 
em que assimilou seus atores mais significativos, 
oriundos das famílias ilustres e bem‑sucedidas, 
assim como ecoou o discurso sanitário, sem, 
contudo, incorpora‑lo como habitus. (...) O 
reordenamento do espaço urbano, citado acima, 
embora alterasse visivelmente o território, não 
desagregava as práticas de manter o lixo nas ruas, 
de usar o mato para as necessidades fisiológicas 
e as privadas para guardar arreios e galinhas, 
ou até mesmo de achar a água do Rio Doce 
mais confiável que aquela que chegava através 
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de um sistema de abastecimento. (GENOVEZ; 
VILARINO, 2011, p. 167-168)

Enfim, uma vez delineado em linhas gerais o contexto 
de formação do Acampamento da Vale, onde se localiza 
o Parque Municipal Figueira do Rio Doce em estudo, 
enfocaremos alguns elementos percebidos pelo trabalho de 
campo efetuado pelos alunos, detalhando um pouco mais o 
contexto histórico e cultural do local. 

Do Acampamento da Vale ao Morada do 
Acampamento: a formação do bairro, seu 

desenvolvimento e o seu entorno

O antigo Acampamento da Vale, como era conhecido 
entre as décadas de 1960 e 1970, foi constituído por 
dezenas de moradias construídas pela Vale do Rio Doce, 
para residência para seus empregados de alto escalão no 
início dos anos 1940 (Figura 18). 

Figura 18 - Morro do Acampamento da Vale, 1942 (saída para a Rio-Bahia pela rua Sete 
de Setembro)

Fonte: Museu da Cidade
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As casas eram todas de madeira, seguindo uma 
arquitetura padrão da Morrison. Algumas dessas casas ainda 
se encontram conservadas nos dias atuais. Posteriormente, 
o Acampamento passou a denominar-se Morada do 
Acampamento, à medida que foram loteadas outras áreas, 
no entorno da área do antigo Acampamento (Figura 19).

Figura 19 - Delimitação do antigo Acampamento da Vale e do Morada do Acampamento

Fonte: Google

O antigo Acampamento, de acordo com dados 
técnicos, encontra-se situado próximo do bairro Vila Mariana 
e São Geraldo. A rua de acesso ao Parque Municipal Figueira 
do Rio Doce é a Rua Amável Soares, localizada no  Morada 
do Acampamento. É a única rua de acesso ao parque, com 
uma via dupla. Trata-se de um local com grande inclinação, 
arborizado e com poucas partes planas. O Parque é um lugar 
público e está localizado em uma área bastante frequentada 
por moradores locais e de cidades da região, seja por motivo 
de lazer ou trabalho, em função da proximidade com o GV 

Shopping, uma faculdade e o Mercado Municipal no entorno. 
O local já abrigou a casa onde morou Mister Richard Pitt 
Simpson (denominada casa de hóspedes), demolida em 
2017 (Figura 20). Mister Simpson foi o engenheiro americano 
responsável pela reforma e duplicação da Estrada de Ferro 
Vitória à Minas (EFVM)  (Figura 21). O Parque já abrigou o 
Museu da Cidade (1999-2001) e o Museu de História Natural 
da Univale(2002-2009).

Figura 20 - Casa de Hóspedes (casa onde morou o Mr. Simpson e família), 2017

Fonte: Prefeitura Municipal de Governador Valadares
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Figura 21 - Mister Richard Pitt Simpson 

Fonte: Museu da Cidade

Os americanos, dentre eles o Mister Simpson, como 
ficou conhecido, ganharam destaque no imaginário popular. 
Sua família teve impacto representativo na cidade. Mr. 
Simpson e a esposa Geraldina chegaram a Valadares em 
1944, onde tiveram cinco filhos: Jayvalde, James, Ricardo, 
Lorna e Dinadi e permaneceram até 1974. O casal se 
conheceu em Belém do Pará em 1941 e casaram-se em 
1943. Geraldina Simpson (Figura 22) teve grande atuação 

social em Valadares e se envolveu em várias causas, como 
descreve a matéria do Diário do Rio Doce de 6 de setembro 
de 1960: 

(...) Dentre as inúmeras atividades de D. Geraldina 
em nossa cidade, destacam-se as seguintes: é 
presidente-fundadora da Casa da Amizade, entidade 
de assistência social que congrega senhoras de nossa 
sociedade, onde ocupa hoje o cargo de diretora-sem-
pasta. Tem sob sua responsabilidade o programa “Por 
um mundo Melhor‟, na emissora do mesmo nome, 
e lecionou línguas no Colégio Ibituruna e na Escola 
Técnica Irmãos Salles, sem remuneração. Influiu, 
juntamente com seu marido na fundação do Instituto 
Brasil-Estados Unidos. Possuidora de tão brilhantes 
predicados, Geraldina é ainda, e acima de tudo, uma 
mãe exemplar, zelosa, que cuida com todo afeto de 
seus filhos (...) (DRD, 06/09/1960). 

Figura 22 - Geraldina Simpson, 1967

Fonte - DRD 05/10/1967
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A figura de Mister Simpson também foi representativa 
em Governador Valadares. A matéria do DRD quando de seu 
falecimento em 1969, escrita pelo advogado Silva Monteiro 
de Castro, nos fornece alguns elementos: 

(...) E Mr. Simpson (Engenheiro Richard Pitt 
Simpson), gamado por Valadares, se fez um 
obreiro de sua grandeza. Viveu momentos 
solares de nosso progresso. Cia. Vale do 
Rio Doce, força e luz, congressos regionais, 
asfaltamento da Rio-Bahia, telefones, 
clubes de serviços, escolas, MIT, soluções 
de problemas comunais, em todo esse 
feérico festival de trabalho e brasilidade 
radiava o timbre de sua personalidade, de 
sua eficiente colaboração, sem teatralidades 
vistosas, mas tocada da excelsa filosofia 
do bem comum. Sujeito legal, tinha 
transcendências. (...) Êle costumava passar 
na minha rua (Israel Pinheiro), agarrado 
ao volante daquele jipão dos tempos da 
Morrison, na Vale, veículo com o capot 
do motor corcovado, lembrando um bisão 
das planícies do velho Oklahoma. Me via 
e da cabine sempre me acenava, cortês. 
Mas o tempo gira, tombando, levando. E 
a gente não aprende. E acha que os bons 
deviam viver sempre, com a perenidade da 
Ibituruna e do rio Doce. Mr. Simpson partiu, 
num “stop‟ de seu grande coração. A cidade 

chorou a sua perda. Porque êle amava 
esta terra muito Brasil, envolvendo-a 
num luar de ternura. (...) Alto, alourado, 
sorriso fácil, ar de mocinho de filme de 
classe, mistura de Gary Cooper e Glenn 
Ford, Mr. Simpson refletia a imagem do 
jovem americano: sadio, algo ingênuo, 
autêntico, amando o trabalho, a família, 
essencialmente bom. A vida vivida na 
constância magnética do bem, do dever 
e da fraterna solidariedade, fulge com a 
beleza dos versos azuis dos poemas de 
Tagore. E para não dizer que não falei de 
flôres, da fragrância do céu e da luz do 
infinito, acho que o Simpson já esteja, lá 
no em cima celeste bolando com o bom 
Deus, new deals e planos tipo A. B. C. 
de São Paulo, para a Grande Valadares... 
Mas sempre intrigado com o carburador 
daquele jipão dos tempos da Morrison, 
- bisão mecânico das planícies do velho 
Oklahoma... – Adeus, Mr. Simpson, 
digo, Mr. Chips, digo Mr. Simpson (DRD, 
15/04/1969). 
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 De um modo geral, tudo que envolvia a família Simpson 
e outros americanos que circulavam por Valadares acabava 
por criar um simbolismo vinculando o local aos Estados 
Unidos. O tipo de construção das casas que usava madeira 
de encaixe, as roupas, o “jipão” que percorria a cidade, os 
quintais e áreas de lazer construídos especialmente para os 
filhos dos técnicos americanos, enfim, tudo transpirava um 
glamour que exalava do alto do Acampamento da Vale para 
toda a cidade que buscava se modernizar (Figuras 23 e 24). 

Figura 23 - Filhos dos técnicos da Morrison em área de lazer (década de 1950)

Fonte: Jungle Railroad (filme produzido pela Morrison-Hundsen Company, INC)

Figura 24 - Casas do Acampamento da Vale (década de 1950).

Fonte: Jungle Railroad (filme produzido pela Morrison-Hundsen Company, INC)

Algumas memórias do Acampamento da Vale

As casas do Acampamento da Vale formavam um 
condomínio, cercado por tela, cedidas pela empresa. 
Havia uma cancela de madeira na entrada do bairro, uma 
guarita que restringia o acesso, voltada para a atual Praça 
do Emigrante. O local contava com dois tipos de moradias: 
um considerado melhor, para os engenheiros, médicos e 
funcionários de escalão superior; e, outro de modelo mais 
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simples para os demais funcionários, todos eram feitos em 
madeira, erguidas em pilotis baixos e com quintal ao redor 
(Figuras 25 e 26). Os muros eram baixos ou nem existiam, 
seguindo padrões de construção adotado pela Morrison. 
Posteriormente, foram erguidas algumas casas de alvenaria, 
todas iguais em tamanho e projeto, mas estas eram na 
parte baixa do bairro. Quando os técnicos e funcionários 
da Morrison retornaram ao país de origem, suas moradias 
foram vendidas a famílias de Governador Valadares que não 
tinham ligação direta com a empresa (SANTOS et al, 2019; 
VILARINO, 2019; ESPINDOLA, 2019; MEIRELES, 2019; 
FERNANDES, 2019; METZMER, 2019). 

Figura 25 - Residências em madeira no Bairro Morada do Acampamento-GV/MG, 2019

Fonte: Karla Mayra 

Figura 26 - Residência original do Morada do Acampamento, atualmente no Bairro 
Esplanadinha-GV/MG, 2019. 

Fonte: Tessalya Glenda Rosado Fernandes

Próximo ao “pátio da Vale” (área reservada à 
manutenção de linhas e vagões, ao lado da estação), onde 
hoje se encontra o GV Shopping, foi construída uma escola, 
Escola João Linhares. Em 1980 essa escola foi transferida 
para o bairro de Lourdes. “Essa escola atendia filhos de 
ferroviários e era do Sindicato dos ferroviários”. (VILARINO, 
2019).  A escola também seguia o mesmo modelo 
arquitetônico das casas, feita em madeira. Depois, algumas 
famílias “conhecidas” na cidade e familiares de funcionários 
da Vale puderam matricular seus filhos nesta escola. No lugar 
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dessa escola foi construído o atual GV Shopping (SANTOS 
et al, 2019).

Em termos de infraestrutura, pôde-se apurar que não 
havia calçamento nas ruas do bairro, mas estas eram bem 
arborizadas com Figueiras e árvores nativas ou até mesmo 
trazidas de outras regiões. Um exemplo disso, é o grande 
cajueiro, que até nos dias atuais, se encontra em perfeita 
vitalidade (Figura 27). A parte alta do bairro Morada do 
Acampamento, sempre foi bem arborizada, como se fosse 
um parque dentro do próprio bairro (SANTOS et al, 2019; 
FERNANDES, 2019).

Figura 27 - Cajueiro no Bairro Morada do Acampamento, 2019

Fonte: Liliane de Alcântara

 Um antigo morador do bairro, era proprietário de uma 
das casas. Sabe-se que ao se mudar, em 1946, para o outro 
lado da linha da estrada de ferro, na Rua Peçanha, Sr. Itamar 
desmontou sua residência e a reergueu em outro local, atrás 
da estação ferroviária (Figura 28). Assim, podemos perceber 
que as casas existentes no bairro eram de certa forma 
desmontáveis até com certa facilidade (SANTOS et al, 2019; 
FERNANDES, 2019).

Figura 28 - Residência Rua Peçanha, Bairro Nossa. Senhora Das Graças-GV/MG, 2019

   Fonte: Tessalya Glenda Rosado
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A parte do bairro voltada para as linhas da Vale era 
considerada nobre, de acordo com relatos. Em contraponto, 
a parte posterior do bairro, próxima à área do Mercado 
Central e da zona boêmia da cidade, aonde se localizava o 
bordel, tinha algumas ruas malvistas e evitadas por “famílias 
de bem” (SANTOS et al., 2019; FERNANDES, 2019).

Ao longo das décadas o bairro cresceu e se desenvolveu 
tanto territorialmente quanto economicamente. Suas ruas 
foram calçadas, alguns espaços foram mais delimitados e a 
maioria das casas de madeira foram substituídas por outras 
casas de alvenaria. Edifícios de pequeno porte com de 3 ou 
4 pavimentos, em sua maioria destinados à classe média, 
foram construídos. As construtoras optaram por um padrão 
de construção destinado à classe média. Estabeleceu-se 
uma disputa territorial, visando o lucro imobiliário 

o que resultou num bairro que mostra sérios 
problemas quanto à mobilidade e estrutura viária, 
pois cresceu sem o devido planejamento, com 
ruas muito estreitas e com vários predinhos 
muito próximos uns dos outros. Depois, com a 
construção do pronto atendimento da Unimed, 
próximo ao bairro e do centro administrativo, 
despertou ainda mais os investimento no local 
(FERNANDES, 2019).

 
Porém, a parte superior do bairro, onde ficava a 

residência dos Simpson’s, continuou cercada e reservada. 
Essa parte era conhecida como Parque da Vale e tornou-
se, posteriormente, o Parque Municipal Figueira do Rio Doce 
(FERNANDES, 2019; SANTOS et al, 2019). 

        No entorno do Acampamento da Vale, de acordo com o 
relato do Sr. Eroilton Meireles (2019), nas proximidades do 
atual Shopping GV, na década de 1980 

as residências eram baixas e feitas em madeira, 
se tratava de uma região muito perigosa. A 
polícia estava sempre patrulhando. Mais à frente 
localizava-se a zona boêmia de Governador 
Valadares com vários prostíbulos; um bem 
conhecido era a casa da Lanterna Verde ou Bar da 
Lanterna Verde. Era um ponto aonde as pessoas 
esperavam o ônibus e aproveitavam para beber 
e comer alguns petiscos. Por ali, muito próximo, 
havia uma pensão que se chamava pensão 
Tupi, a qual também era sempre “visitada” pela a 
polícia (MEIRELES, 2019). 

 Frequentadora assídua do bairro Morada do 
Acampamento nas décadas de 1970 e 1980, Tessalya 
Glenda Rosado Fernandes se recorda que 

no bairro havia casas de madeira, ruas bem 
estreitas de terra e sem calçamento, muitas 
árvores. Sempre visitava amigos da família por 
ali e passava o fim de semana. Lembro que 
atrás das casas havia muitas árvores e um morro 
mais íngreme. Assim, eu subia a pé para poder 
descer escorregando em caixas de papelão; uma 
brincadeira de crianças da época. Era uma boa 
distância de descida. Uma das ruas chamava-se 
Eurico Bonesi, nome esse que se referia a um 
funcionário da Vale; ele e sua família residiram no 
bairro por muito tempo. A esposa de Eurico Bonesi, 
D. Maria Bonesi era conhecida em Governador 
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Valadares por seus trabalhos artesanais em 
rendas e pintura de tecidos, usados em enxovais 
e vestidos de noivas. Sua casa era em madeira 
com um jardim na parte da frente. Dentro do 
próprio bairro não havia comércio, apenas no 
entorno.  Na divisa do bairro com a área boêmia 
havia um comércio que, aos fins de semana, 
vendia frango assado, era bem conhecido e todos 
ao redor da cidade vinham comprar. Na época 
não existia igrejas, só bem depois, por volta dos 
anos 2000 iniciou-se a construção de um templo 
evangélico, a Igreja Batista “o Caminho”, que se 
encontra no bairro nos atuais dias. Além de uma 
escola de madeira [Escola João Linhares], havia 
e ainda há a Escola Estadual Arabela Costa, na 
divisa do bairro com a Vila Mariana. Eu visitava 
a E.E Arabela Costa com frequência, pois tinha 
uma tia que era supervisora lá. Da janela da 
escola via muitas árvores, que ficavam próximas 
à antiga casa do Mr. Simpson. No início era um 
bairro típico, em que as famílias frequentavam 
as ruas e socializavam os espaços. Todos se 
conheciam. As casas era sem muro e permitiam 
uma interação entre os vizinhos. As casas feitas 
em madeira. Normalmente tinham uma grande 
sala ao centro, e vários quartos ao redor dessa 
sala, pois naqueles tempos considerava-se que 
as famílias tinham muitos filhos. Os banheiros, 
eram em madeira, eram revestidos em partes em 
azulejo. Havia sempre uma grande banheira, um 
estilo copiado dos norte-americanos. Na década 
de 80, embora fosse cercado por bairros menos 
favorecidos o Bairro Morada do Acampamento 
não era considerado perigoso, até porque 
a criminalidade era bem baixa na época. As 
construções de “predinhos” levaram à decadência 

do local, pois o bairro tornou-se populoso com 
nenhum, ou muito pouco, relacionamento entre 
a vizinhança. Onde era edificada a residência do 
Mr. Simpson era um lugar reservado e separado 
dos demais. Não era acessível a todos. Depois 
que o Mr. Simpson faleceu ou se mudou de lá, 
não sei dizer ao certo, a casa dele e a parte de 
cima foram usadas pela Univale e a Prefeitura da 
Cidade, onde foi instalado o CEAM (Centro de 
Estudos Ambientais)” (FERNANDES, 2019). 

Tessalya Fernandes (2019) termina seu relato 
dizendo que não sabe se o local seria um bom lugar para a 
implantação de um museu. Pensa que a principal dificuldade 
deve ser o acesso à área. Entretanto, as construções no 
entorno certamente devem valorizar e que a parte comercial 
pode facilitar aos moradores do bairro. “Creio que deveria 
ter um aspecto contemporâneo que atraísse e instigasse 
a todos conhecer, já que da parte antiga do bairro, casas 
de madeira, praticamente não sobrou nada, apenas uma” 
(FERNANDES, 2019). 

O Acampamento da Vale e seu entorno

 Como alguns entrevistados já indicaram o antigo 
Acampamento da Vale era rodeado por bairros habitados por 
trabalhadores de baixa renda: o Centro B, nas imediações do 
Mercado Municipal e da Zona Boêmia, o bairro São Geraldo 
e o Vila Mariana. Nos dias atuais, o Morada do Acampamento 
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se encontra em uma área onde se localizam várias lojas, 
uma escola, restaurantes, supermercados, um hospital, um 
shopping, hotéis e variados serviços que atendem toda a 
cidade e região. 
 Historicamente, seu entorno traz elementos bastante 
específicos. O Centro B tem como ponto central o Mercado 
Municipal que surgiu logo após a emancipação da cidade, 
em 1938. Havia pouca infraestrutura e até 1949, as barracas 
eram de madeira, o Mercado era cercado por arame farpado 
e as mercadorias eram transportadas por tropeiros (CASSINI, 
2007). Entre a distância da Praça Serra Lima e do Mercado a 
cidade estava em desenvolvimento: tinha a Cadeia Pública, 
a Igreja Evangélica Assembleia de Deus e a Zona Boêmia. 
“Era um ambiente árido e bastante pobre” (SANTANA, 2007). 
 A Zona Boêmia era um local efervescente e reunia 
lavristas, pedristas e a mica atraía muitas pessoas para 
Valadares. As festas ocorriam, principalmente, nas boates. 
“Tinha a Boate da Rosinha. Era uma boate chiquérrima, 
música ao vivo, pianista. Era coisa de luxo. Mais à frente 
tinha a Boate da Dulce e As Sete Casas. Em qualquer lugar 
que entrasse ali, estava num ambiente de prostituição.” 
(SANTANA, 2007). Em frente ao Mercado tinha a Casa da 
Dona Zulmira. Ela tratava as pessoas, dando remédios e 
comida recolhida no Mercado Municipal. De um modo geral, 
os moradores da região eram pobres. Mas, era um ponto de 
encontro. “No final dos anos 1960, Carlos Lacerda esteve 
lá, no Mercado; veio falar de política e acabou aproveitando 
para comprar passarinho.” (SANTANA, 2007).

 Nas proximidades do Mercado, encontra-se o bairro 
São Geraldo, originalmente denominado bairro do Lixo. Esse 
nome deveu-se ao fato dos carroceiros despejarem no bairro 
o lixo produzido pela extração da mica, na década de 1940. 
Foi devido à influência do bispo Dom José Hermínio Mauzoni 
Hugo que o bairro passou a ser denominado São Geraldo, 
em 22 de setembro de 1951, pela Lei municipal 205. As 
casas eram baixas e de sapê, não havia ruas demarcadas 
(CADETTI, 2008).  Boa parte dos barracões eram de tábuas 
e abrigavam lavadeiras, trabalhadores da mica e carroceiros. 
Não tinha água encanada. 

No chafariz, todos os moradores do bairro iam 
buscar água, as mães, os filhos, os maridos, 
e também alguns carroceiros para venderem 
a água na região central da cidade. A água do 
chafariz não era tratada como é hoje. Era uma 
água que deveria se decantada, para separar a 
terra vermelha da água e assim poder ser usada 
para lavar roupas ou nos serviços domésticos. 
Era fervida para consumo humano (ALMEIDA, 
2008). 

 No bairro também faltavam outros serviços de 
infraestrutura como a energia elétrica e o esgoto. Fazia-se 
o uso de lamparinas, lampiões e de fossas sépticas (SILVA, 
2008; PEREIRA, 2008). A energia chegou ao bairro em 
1965. A água encanada chegou em 1970 mas, o serviço era 
ineficiente. Ao longo da década de 1970, especialmente, 
na gestão do prefeito Hermírio Gomes, foi instalada a rede 
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de esgoto, poluindo e contaminando o Córrego Figueirinha 
que antes tinha águas límpidas. O comércio se restringia a 
botecos e o único armazém pertencia ao Senhores Oliveira 
e Zé Martins. As mercearias surgiram apenas nas décadas 
de 1970 e 1980 (CADETTI, 2008).
 A urbanização do bairro teve início na gestão do 
Prefeito Raimundo Albergaria quando foram doados lotes. 
Alguns moradores compraram terras diretamente do 
Capitão Altino. Boa parte das ocupações eram irregulares. 
O calçamento foi feito pela gestão do prefeito Ronaldo 
Perim mas, permaneceram as ruas estreitas. Não houve um 
acordo com os moradores para realização de um traçado 
mais regular (CADETTI, 2008; SILVA, 2008). 

Vizinho ao bairro, existia o Acampamento da Vale 
do Rio Doce, que era todo cercado por tela. A rua 
comum ao bairro São Geraldo e ao Acampamento 
era chamada Sete de Setembro Beira-Tela, pois era 
prolongamento da Sete de Setembro do Centro. Em 
1977, esse prolongamento passa a ser denominado 
Leonardo Cristino, o que desagradou muitos 
moradores. No final da década de 1970 e início de 
1980, foi retirada a tela. E a rua então modificada com 
um alargamento que na época a transformava numa 
‘avenida’ também por ser calçada; mas até na divisão 
com o bairro São Geraldo na rua Euclides da Cunha. 
Ali tinha umas casinhas miudinhas (FIGURA 29). (...) 
uns barracões. Tinha uma porção de bagunça. (...) 
Essas casinhas foram todas arrancadas, do lado de 
cima e do lado de baixo parece que saiu um pouco 
(SILVA, 2008).

Figura 29 - Estação Ferroviária (fundos), década de 1950 (entorno abaixo o Centro B e 
ao fundo o Acampamento da Vale, à esquerda pequenas casinhas)

Fonte: Fotos antigas e atuais de Governador Valadares
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As ligações entre o São Geraldo e o bairro 
de Lourdes eram feitas por ‘pinguelas’ que 
transpunham o Córrego Figueirinha. Mais tarde, 
na década de 1970 foi construída uma ponte, a 
primeira de três que iriam unir os bairros apenas 
na década de 1980 e 1990. O bairro Vila Mariana 
foi estruturado no mesmo período do bairro 
São Geraldo, mas seu traçado urbano e as 
instalações de redes de água, esgoto e elétrica 
em muito diferem do bairro vizinho. O Centro B 
se faz vizinho ao bairro pela Zona Boêmia que 
mesmo afastada, está localizada no Centro. O 
Acampamento da Vale, apesar de muito diferente 
do São Geraldo no tocante a aparência dos imóveis 
e posição social, se assemelha ao bairro pelas 
ruas estreitas e escuras que constantemente é 
alvo de esconderijos para marginais e traficantes 
(SOUZA, 2009). 

 Os bairros localizados no entorno do antigo 
Acampamento da Vale hoje contam uma população 
aproximada de 2.900 moradores (São Geraldo e Vila Mariana), 
sendo 10% deles idosos acima de 65 anos. Os barracões e 
os casebres foram substituídos pelas casas de alvenaria. Os 
pequenos botecos e mercearias deram lugar a um comércio 
dinâmico e a outros serviços. Apesar das mudanças urbanas 
e arquitetônicas o bairro Morada do Acampamento ainda 
apresenta seu traçado original característico, assim como 
os bairros de entorno. Podemos citar como exemplo desse 
traçado a Rua Tenente Coronel Francisco Rodrigues (Figura 
30). 

Figura 30 – Rua Tenente Coronel Francisco Rodrigues

Fonte: Google Earth

Nesta rua é possível destacar duas residências 
(Figuras 31 e 32) que preservam o modelo original de 
construção do bairro Acampamento da Vale, hoje Morada do 
Acampamento. Por fim, em uma das edificações se encontra 
uma remanescente Figueira, que faz referência à vegetação 
nativa do local (Figura 33).   
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Figura 31 - Residência na Rua Tenente Coronel Francisco Rodrigues

Fonte: Google Earth.

Figura 32 - Residência na Rua Tenente Coronel Francisco Rodrigues

Fonte: Google Earth.

Figura 33 - Rua Tenente Coronel Francisco Rodrigues (Árvore Figueira)

Fonte: Google Earth.
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O MUSEU DA CIDADE2

Histórico

O Museu da Cidade foi fundado no ano de 1983, no 
aniversário da cidade, no dia 30 de janeiro. Entretanto, sua 
idealização teve início com o professor, de origem italiana, 
Paulo Zappi, na década de 1950 (LUZ, 2005). O senhor 
Zappi foi professor de piano e latim; e, trabalhou no Colégio 
Imaculada Conceição e na Irmãos Sales. Apaixonado por 
peças antigas, ele sentia uma necessidade extrema de 
resguardar objetos que continham significados importantes 
e eram carregados de histórias e memórias da cidade. 

Antes de chegar a idealização do Museu da Cidade, o 
professor Zappi deu início à organização da atual Biblioteca 
Pública que ganhou seu nome. Sua primeira iniciativa foi 
reunir os livros com amigos e com integrantes da elite da 
cidade. Feito isso, conseguiu o local para o funcionamento 
da biblioteca, ao lado do Hospital São Lucas, e tornou-se o 
diretor da biblioteca (LUZ, 2005). Dado esse primeiro passo, 

2  Este item foi elaborado a partir do TCC de Jéssica Cardoso, sob 
orientação da professora Patrícia Falco Genovez. A autora permitiu a 
inserção de partes do seu texto de TCC neste trabalho (CARDOSO, 
2015).
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o professor Zappi continuou a reunir livros, documentos, 
animais empalhados, objetos e peças que ficavam expostos 
em um pequeno espaço na biblioteca. Seu objetivo foi de 
reunir objetos que contassem a história da cidade e que 
contivessem a memória da população para, futuramente, 
criar o museu. Esse sonho de tornar o Museu da Cidade 
uma realidade não se realizou em sua época. Porém, 
seus esforços foram muito importantes, pois a partir dessa 
iniciativa, demonstrou que o município tinha história e que 
merecia ser resguardada e preservada (LUZ, 2005).

No ano de 1982, sob a gestão do prefeito José 
Fernandes, o sonho de criar o Museu da Cidade voltou à tona, 
devido aos esforços da professora Cinira dos Santos Neto. 
Ao ocupar o cargo de Secretária da Educação e Cultura, a 
professora Cinira montou uma equipe que buscou objetos, 
peças, fotos, documentos de casa em casa, contando com a 
generosidade de antigos moradores da cidade. Através desta 
ação eles conseguiram quatrocentas peças que juntaram-se 
àquelas recolhidas pelo professor Paulo Zappi. Em tempo 
recorde a equipe da professora Cenira conseguiu organizar 
o primeiro museu da cidade (LUZ, 2005).

Em sua trajetória, o museu passou por várias 
instalações até chegar ao espaço em que se encontra 
atualmente, sendo esta ainda uma sede provisória. O 
primeiro local onde o museu foi instalado, foi no 5° andar 
do Palácio da Cultura, inaugurado no dia 30 de janeiro de 
1983. Nesse local o museu permaneceu por pouco tempo 
já que houve a necessidade de usar o espaço para instalar 

uma repartição municipal. Por isso, todo o acervo foi levado 
embalado para uma escola municipal. No ano de 1990, 
Antônio Rodrigues Coelho, o então presidente da Fundação 
Serviços de Educação e Cultura (FUNSEC), providenciou 
um local para realocar todo o acervo até aquele momento 
indisponível ao público. Foi alugada uma casa na Avenida 
Brasil, número 2925, que passou a se chamar Casa da 
Cultura (FURTADO, 2006a). Entretanto, devido ao alto 
número de doações, a Casa da cultura logo tornou-se 
pequena e o acervo foi realocado para a Açucareira. No ano 
de 1994, a Açucareira ressurgiu como um espaço cultural e 
por isso o então presidente da FUNSEC, Júlio Avelar, com a 
aprovação do prefeito Paulo Fernando, conseguiu transferir 
o acervo para um dos antigos salões da antiga fábrica que 
foi adequado para receber o que se tornou o Museu. Em 
setembro de 1994, o acervo foi para açucareira e em 30 
de maio de 1995 ocorreu uma cerimônia de reabertura do 
Museu da Cidade. 

Em 1999 o museu foi novamente relocado para outro 
espaço: a casa do Mister Simpson localizada no Morada 
do Acampamento, próximo ao GV Shopping. Esse local foi 
escolhido não por acaso, mas em virtude dessa edificação, 
seu entorno e a história da família Simpson, serem ícones 
para a história valadarense, conforme visto anteriormente. 
O museu ficou no acampamento até 2001. No ano de 
2002, o museu foi reinaugurado no local onde se encontra 
atualmente, na rua Prudente de Morais.
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O papel do Museu na cidade

 
Para compreendermos um pouco melhor o papel 

do Museu da Cidade na identidade social da cidade de 
Governador Valadares, cabe algumas reflexões.

A palavra museu originou-se na Grécia antiga, da 
palavra Mouseion, que significa o templo das nove musas, 
ligadas a diferentes áreas das artes e das ciências. Os 
museus tiveram origem no costume humano do colecionismo. 
Desde os tempos antigos, o homem, por inúmeras razões, 
coleciona objetos e lhe dá valor, seja cultural, sentimental 
ou unicamente material, o que justifica a necessidade de 
sua proteção ao longo do tempo. A definição de museu dada 
pelo Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM) os considera 
como instituições sem fins lucrativos, que têm a finalidade 
de conservar, recolher, comunicar, transmitir e expor seus 
acervos para a “preservação, estudo, pesquisa, educação, 
contemplação e turismo, conjuntos e coleções de valor 
histórico, artístico, científico, técnico ou de qualquer outra 
natureza cultural, aberta ao público, a serviço da sociedade 
e de seu desenvolvimento.” (IBRAM, 2011).

Os museus são espaços onde se preservam as 
memórias e as histórias de um determinado povo. O museu 
é local de espaço-tempo, que nos leva a refletir sobre o 
passado, o presente e o futuro. Ou seja, o museu abriga 

tanto o velho quanto o novo. “Mais do que uma instituição 
destinada às festinhas de vernissagens, ele tem um papel 
cultural importante, além, abrigar os registros do tempo, 
é um veículo a serviço do conhecimento e da informação 
que contribui para o desenvolvimento da sociedade” 
(ALMANDRADE, 2012).  

Os museus são instituições a serviço da sociedade 
com importante papel na formação da consciência das 
comunidades. A visita a um museu possibilita olhar as coisas 
ao nosso redor com novos significados e nos coloca em 
contato com diferentes culturas. São espaços de encontros. 
Encontro com o outro, com o objeto, com a própria cultura. 
“Os museus são mais que depósitos de objetos do passado, 
eles são lugares que depositam a memória coletiva e, 
portanto, são espaços não formais de educação, favorecidos 
pela riqueza cultural, pela forma da sua construção” (VAL; 
LARA, 2009 p. 17). Na definição do IBRAM (2011, p. 11), “os 
museus são espaços de tradução, da fusão de horizontes, 
de encontro entre os diferentes olhares.” O IBRAM entende 
o museu, como um lócus de encontros. Encontro do cidadão 
com sua história, sua arte suas identidades. Para Soraia 
Aparecida Martins Farias (2010, p. 21):

As histórias e as recordações fazem parte do 
contexto da sociedade na contemporaneidade 
e são fatores significativos presentes no modo 
de ser e viver dos indivíduos da atualidade. São 
aspectos que nos unem a um grupo e constituem-
se em um ponto fundamental na construção da 
identidade cultural, dentro de uma diversidade 
tão globalizada.
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Assim, a identidade de um povo se expressa através 
daquilo que ele vive, sua cultura e toda a história que está 
vinculada à sua vida. Um componente da identidade é a 
memória. Por meio dela o indivíduo revive experiências, 
dialogando com a sociedade à qual pertence. Essas 
experiências necessitam de suporte físico, ou seja, o bem 
cultural, o qual tem a capacidade de estimular a memória 
das pessoas historicamente vinculadas à comunidade, 
contribuindo para garantir a identidade cultural e melhorar 
sua qualidade de vida. Quando essa sociedade deturpa sua 
cultura e sua memória, destruindo os instrumentos que são 
seus próprios meios de expressão como seres vivos, podem 
ocorrer sérios problemas com a identidade, acarretando um 
dano irreversível para cultura de uma sociedade, de um povo 
ou de uma nação (FARAH, 2008).

As cidades possuem um extenso leque de manifestação 
da sua identidade, constituído pelo patrimônio cultural, numa 
interação com as histórias e memórias de um determinado 
grupo. Essa interação pode se mostrar de vários modos, seja 
material e imaterial, ancorada em distintos lugares ou grupos 
de pessoas (FARIAS, 2010). Dessa forma, 

a identidade cultural de uma localidade se revela 
pelas mãos da sociedade, pois esta se identifica 
com lugares, espaços, expressões, fatos, 
manifestações, símbolos e valores, que dizem 
respeito a uma história comum, que necessita ser 
preservada e divulgada (FARIAS, 2010, p. 171).

A cidade, com todos os seus elementos, revela um 
sentido, um significado e uma dimensão social a partir 

de um dado contexto. As praças, os monumentos e os 
museus são bens materiais que compõem a construção de 
identidades, de referências espaciais e temporais dentro de 
uma cidade. “Habitar uma cidade, viver em espaço urbano 
é, forçosamente, dotá-la de condições para que nela se 
exerça a vida para além do tempo do agora, do cotidiano 
da existência.” (PESAVENTO, 2005, p. 14). Sendo assim, 
habitar em uma cidade é ter o direito a ela, direitos à história, 
memória e identidade.

Em contraponto, a cidade se torna “perdida” quando 
há uma profunda “modernização” e o próprio habitante 
não reconhece sua verdadeira imagem. Esse tipo de 
modernização acarreta a perda de identidade. Segundo 
Pesavento (2005), a eliminação brusca de marcas e 
acontecimentos do passado ocasiona um bloqueio de 
sensibilidade e o não reconhecimento do passado urbano, 
escondido em novas formas do presente. Pode-se dizer, 
dessa forma, que nos dias atuais e em tempos tão modernos, 
é imprescindível se pensar em uma cidade que respeite seu 
passado, preservando suas formas antigas, mas também é 
necessário ativar a sensibilidade para os tempos da história 
que se conserva no espaço, recuperados pela memória 
social. 

Partindo desse pressuposto pode-se dizer que a 
memória se torna uma memória social quando ela encontra 
sentido na vida coletiva, auxiliando nas lembranças e dando 
significado ao passado (FARIAS, 2010). Em outras palavras, 
segundo Le Goff (1990), as imagens do passado organizadas 
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em ordem cronológica através da memória social, evocam 
e transmitem a recordação dos acontecimentos que 
necessitam ser conservados. É ali onde o grupo vê um fator 
de unificação nos monumentos da sua unidade passada, 
que o mesmo retém do seu passado as confirmações da sua 
unidade presente.

Nesse sentido, vale considerar que a percepção 
do espaço urbano na cidade se desenvolve através dos 
sentidos. A imagem é o conjunto de todos esses sentidos, 
tornando-se melhor a compreensão da cidade. 

Na maior parte das vezes, a nossa percepção da 
cidade não é íntegra, mas sim bastante parcial, 
fragmentada envolvida em outras referências. 
Quase todos os sentidos estão envolvidos e a 
imagem é o composto resultante de todos eles. 
(LYNCH, 1959, p.12). 

A imagem é um elemento importante no processo 
de reconhecimento e de orientação dentro de uma cidade. 
Entretanto, ela vai muito mais além, desempenha um papel 
social, sendo responsável por evocar e transmitir sentidos e 
significados ao grupo ou indivíduo, fornecendo a essência 
para os símbolos e memórias coletivas na comunicação 
entre grupos.

Esta imagem é o produto da percepção imediata 
e da memória da experiência passada e ela está 
habituada a interpretar informações e a comandar 
ações. A necessidade de conhecer e estruturar 
o nosso meio é tão importante e tão enraizada 
no passado que esta imagem tem uma grande 
relevância prática e emocional no indivíduo 

(LYNCH, 1959, p.14).

A memória individual se transforma em memória 
coletiva quando uma comunidade, relembra, constrói e 
transmite o seu passado. Desse modo, a história tem um 
papel primordial de selecionar a memória, transcendendo 
as experiências vividas, transformando-a em patrimônio de 
todos e resgatando-a do passado. “Para tanto, a história 
se apodera da memória, social e coletiva, e a retrabalha, 
preenchendo lacunas, dando voz aos silêncios, revelando 
sentidos” (PESAVENTO, 2005, p. 14). Ao tratar sobre 
memória e história dentro da cidade, subentende-se uma 
sucessão de temporalidades. Assim, a cidade revela 
vários tempos e se encontra em constante construção, 
reconstruindo-se sucessivamente, tendo como modelo uma 
compreensão do passado e do futuro. “Uma cidade, pois, 
inventa seu passado e cria o seu futuro para explicar o seu 
presente” (PESAVENTO, 2005, p. 14).

Memória e Museu

Segundo Farias (2010), a conservação dos fatos 
rememorados depende do meio social, ou seja, é no 
relacionamento com outras pessoas que o ser humano 
ancora sua memória e a traz à consciência. Em contrapartida, 
a diminuição da memória se dá pela frouxidão ocorrida nas 
relações entre o indivíduo e o grupo. Portanto, pode-se dizer 
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que a memória é ativa através de lugares que tem como 
função dar continuidade aos aspectos culturais. Essa junção 
de memória e lembranças ao cotidiano aproxima o passado 
do presente, nos trazendo um sentimento de pertencimento 
àquilo que estava distante no espaço e no tempo. Através da 
memória, o indivíduo revive as experiências e dialoga com a 
sociedade à qual pertence.

Por isso, o conceito de “lugares de memória” é tão 
importante. Eles são lugares que representam o passado 
revestidos de novos significados. Nora (1993) sustenta que 
a função do lugar de memória é parar o tempo, impedir o 
esquecimento, materializar o imaterial, incorporando vários 
sentidos em poucos ícones. Os lugares de memória tem 
a fascinante capacidade de metamorfose, reestruturando 
continuamente os seus significados. Assim os lugares de 
memória foram conceituados por Nora (1993) como: lugares 
materiais, devido ao seu conteúdo demográfico; lugares nos 
quais a memória coletiva permanece e qualquer indivíduo 
que ali está consegue apreender seu significado; lugares 
funcionais, pois garantem a lembrança e a transmissão 
de histórias, alicerçando as memórias coletivas; lugares 
simbólicos, pois caracterizam acontecimentos e experiências 
vividas, onde a identidade se revela e se expressa, ou seja, 
são locais que necessitam da memória para ter significado. 
“O lugar de memória é um lugar duplo; um lugar de excesso, 
fechado sobre si mesmo, fechado sobre sua identidade e 
recolhido sobre seu nome, mas constantemente aberto sobre 
a extensão de suas significações.” (NORA, 1993, p. 27).

Esses conceitos citados por Nora (1993) descrevem 
uma interação entre memória e história, onde não há como 
se pensar em memória, sem pensar em história, já que uma 
depende da outra para serem preservadas e repassadas 
a outras gerações. Portanto, não há como ter mais só a 
memória, sendo necessário o suporte da história. O passado 
quando transformado em história, adquire novos significados. 
“Tudo o que é chamado hoje de memória, não é, portanto, 
memória, mas já história. Tudo o que é chamado de clarão 
de memória é a finalização do seu desaparecimento no fogo 
da história. A necessidade de memória é uma necessidade 
da história.” (NORA, 1993, p. 14). A história se empenha 
para criar uma história científica a partir da memória coletiva, 
sem deixar que ela perca seu cerne. Portanto, pode-se 
dizer que a história é a revolução da memória. “O que nós 
chamamos de memória é, de fato, a constituição gigantesca e 
vertiginosa do estoque material daquilo que nos é impossível 
lembrar, repertório insondável daquilo que poderíamos ter 
necessidade de nos lembrar.” (NORA, 1993, p. 15).

Por conseguinte, pode-se dizer que a memória é a 
luta contra o esquecimento e quando unida a outras áreas do 
conhecimento tem um valor imensurável, capaz de proteger 
e salvaguardar bens. “Nesta medida, arquitetura, memória 
e história poderiam ser definidas como atividades humanas 
marcadas pelo enfrentamento com o tempo, assegurando 
registros voltados para a durabilidade.” (PESAVENTO, 2005, 
p. 15). Daí a importância da constituição do museu na cidade.
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A ação e importância do museu na cidade

Os museus são espaços que provocam sonhos, 
ambientes de imaginação e fantasias (PINTO, 2012). O 
museu insere o indivíduo em outro mundo, abrindo novas 
possibilidades, desconstruindo modelos e padrões. Eles 
são reconhecidos por sua capacidade de transformar 
significados e funções, por mediar ações sociais e culturais 
e unir o simbólico ao material. “Por isso mesmo, cabe-lhes 
bem a metáfora da ponte lançada entre tempos, espaços, 
indivíduos, grupos sociais e culturas diferentes; ponte que se 
constrói com imagens e que tem no imaginário um lugar de 
destaque.” (PINTO, 2012, p. 15).

A ação do museu na cidade vem se transformando ao 
longo dos tempos e épocas. No século XVIII, o museu era 
um local de conhecimento compartimentado, um gabinete de 
curiosidades (VAL; LARA, 2009). Já nos dias de hoje eles 
possuem uma relação diferenciada com o público, “possuem 
a capacidade de atuar no sentido da inclusão social, da 
criação artística e científica, da preservação do patrimônio 
e da promoção do direito cultural de todos os cidadãos, 
pois permitem a transversalidade de temas” (JOHANSEN; 
SOUZA, 2011, p. 10). Eles transmitem conhecimentos de 
uma forma mais dinâmica ao mesmo tempo em que é em 
um local de salvaguarda de bens.

Os museus têm-se tornado um espaço importante para 
as cidades na construção de valores estéticos e propagação 

da cultura e conhecimento. Segundo Magalhães (2006) o 
museu passou a ser entendido como fomentador de ações 
sociais e culturais a serviço da sociedade, ações essas 
de investigar, interpretar, preservar e expor testemunhos 
e memórias da população, “com objetivo de propiciar a 
ampliação do campo das possibilidades de construção 
identitária e a percepção crítica acerca da realidade cultural 
brasileira.” (MAGALHÃES, 2006, p. 89).

Percebe-se, portanto, que há uma necessidade 
humana de perpetuar o conhecimento construído e adquirido; 
sendo essencial a preservação da sua memória e da sua 
história. Por isso, os museus têm um papel fundamental, 
tanto social como cultural de salvaguarda de memórias e 
histórias de toda uma sociedade. Pinto (2012, p. 83) afirma 

o retorno ao passado é realizado através da 
guarda dos registros, relatos e documentações. 
Este acesso pode ser realizado mediante os 
museus; não que estes sejam a obrigatoriedade 
do antigo, mas um meio de mediação com o 
passado assim como com o futuro.
 

A relação entre cidade e museu envolve o objeto 
participador e a comunicação, lócus no qual arte e arquitetura 
se aproximam e se relacionam profundamente, resultando 
na retomada dessa comunicação entre cidade e sociedade. 
Portanto, “a conexão entre o espaço urbano e as instituições 
museais cria vínculos que apontam para propósitos, os 
quais atuam no desvelar da coesão das ações culturais, que 
operam nas relações entre os indivíduos – e destes com o 
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espaço da cidade –, compartilhando-as no espaço museal.” 
(FARIAS, 2010, p. 104). Por isso, através dessa relação 
entre museu e cidade, o indivíduo revive suas experiências 
e dialoga com a sociedade à qual pertence.

O museu historicamente constituiu-se em fala 
autorizada sobre o passado; fala construída por 
uma narrativa visual composta por imagens e 
objetos dispostos num dado cenário expositivo. 
O museu, dessa forma, escreve sobre o passado, 
prescrevendo o que pode ser considerado digno 
de ser visto e ser mostrado; elege; seleciona a 
partir de um olhar que dita normas e regras teórico-
metodológicas de compreensão dos tempos 
pretéritos e da cultura. Nesse sentido, o que é 
produzido em seus espaços dever-se-ia chegar 
ao público, através de suas formas tradicionais 
de comunicação, a exposição, a ação educativa 
(POSSAMAI, 2010, p. 38).

Essa comunicação entre museu e cidade se dá através 
dos seus acervos que exprimem diversos significados: 
material ou imaterial, tangível ou intangível, onde os dois se 
complementam, “o intangível confere sentido ao tangível, 
o tangível confere corporeidade ao intangível, um não 
sobrevive sem o outro.” (CHAGAS, 2003, p.18). De acordo 
com Meneses (1984) não há museu sem acervo, pois o 
acervo com suas implicações revela a especificidade do 
museu, sendo sua base e estrutura. Por isso, ele afirma 
“as redefinições de objetivos e responsabilidades e o 
enriquecimento dos programas e formas de atuação têm o 
acervo como eixo.” (MENESES, 1984, p. 200).

Os museus surgiram em uma época de colecionismo, 
cujos objetivos eram de colecionar e acumular objetos. 
Apesar disso, os museus ao longo dos tempos passaram 
a ser vistos não só como depósito de coleções e acervos, 
mas como espaços que traduzem uma história. Por isso, 
Val e Lara (2009, p. 17) afirmam que nos dias de hoje “os 
museus são mais que depositários de vestígios do passado: 
são depositários de memória social e, portanto, espaços não 
formais de educação, privilegiados pela riqueza cultural de 
que são formados.” Os museus são espaços que estão a 
serviço da sociedade, contribuindo para o seu progresso 
econômico e cultural; espaços de possibilidades, de pesquisa 
e de objetivos (ICOM, 2004).

Tendo isso presente, pode-se afirmar que “o papel 
cultural e social dos museus extrapola, em muito, o de 
guardar reminiscências do passado, objetivando a pesquisa, 
a divulgação e a disponibilização do conhecimento 
possibilitado pelo acervo.” (VAL; LARA, 2009, p.17). Os 
museus se configuram como instituições educativas, 
instituições de educação não formal, proporcionando o 
conhecimento e auxiliando no processo educativo e cultural 
de aprendizagem. De acordo com o ICOM (2004), “os museus 
têm o importante dever de promover seu papel educativo, de 
atrair e ampliar a visitação da sua comunidade, localidade ou 
grupo que representa.”

Segundo o IBRAM (2011, p. 11), “os museus são 
espaços de tradução, da fusão de horizontes, de encontro 
entre os diferentes olhares”. Ele compreende o museu, como 
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um lócus de encontros. Encontros do cidadão com sua arte, 
sua história, suas identidades. Como já dito, os museus 
são espaços de mediação social e cultural entre cidade e 
sociedade, onde os indivíduos interagem entre si. O museu 
“abrange dimensões políticas e sociais da cultura, fazendo 
história no meio em que está inserido.” (PAULA, 2012, 
p.51). Portanto, o museu transforma o espaço em que está 
inserido, ou seja, a cidade e por consequência a sociedade. 
A mediação em museus se dá de forma educativa, cultural 
e informativa, estando as três vinculadas entre si, com o 
objetivo de promover a interação de toda a população com o 
seu bem patrimonial.

A mediação educativa nos museus acontece de modo 
não formal, proporcionando o conhecimento e auxiliando no 
processo educativo e cultural de aprendizagem. Os museus 
auxiliam no ensino escolar, sendo um potencializador de 
aprendizagem. Sendo assim, a educação museal é um 
forte instrumento de preservação do patrimônio, visto que 
através “das ações educativas não formais, pode-se ampliar 
o conhecimento adquirido pelo visitante no seu cotidiano, 
desencadeando e/ou reforçando laços de identificação com 
os bens culturais, provocando uma conscientização quanto à 
necessidade de protegê-los.” (VAL; LARA, 2009, p. 17).

Já a mediação cultural nos museus busca uma 
aproximação entre o ser humano e os artefatos culturais. 
Ela se dá no campo simbólico da cultura, sempre buscando 
“estabelecer uma possibilidade de articulação e diálogo entre 
os mundos, visões e estilos de vida dos distintos grupos 

sociais.” (PAULA, 2012, p. 58). A mediação cultural é feita 
através de aproximação entre indivíduos e objetos culturais, 
como obras de arte, exposições, livros, espetáculos e muitos 
outros que o museu possa vir a oferecer, com o objetivo de 
despertar no espectador diversas significações e sentidos.

A mediação informativa nos museus está vinculada 
a todas as outras mediações, sendo objetos da educação 
e cultura, a informação sempre está presente, propagando 
conhecimento a toda sociedade. Segundo Paula (2012, p. 
71), “o objeto por si só é uma informação materializada. 
E para que o indivíduo se aproprie desta informação, é 
necessário que haja uma interação entre ele e o objeto”.

A partir dessas medidas e mediações entre museu e 
cidade, “o museu deixa de ser um mero depósito e espaço 
consagrado, que impõe uma ordem  de compreensão, para 
se tornar um espaço de ação cultural.” (PAULA, 2012, p. 61). 
Por meio dessas ações, o museu busca aproximar o cidadão 
comum de suas obras, e assim atrair grande quantidade de 
público, que até então não frequentava museus ou não tinha o 
costume de o visitar. Nesse sentido, percebemos os ganhos, 
indo além do aprendizado, resultando em sentimentos de 
pertencimento social para com o bem patrimonial visitado. Ou 
seja, trata-se de um processo que acaba “gerando o desejo 
de saber mais informações e cuidar daquilo que agora, 
através da afetividade gerada, é identificado como parte 
integrante da história social e coletiva do indivíduo.” (VAL; 
LARA, 2009, p. 17). Nesse processo, os museus tornaram-
se campos de atuação, comunicação e prática sociais. Não 
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sendo diferente o museu enfocado: o Museu da Cidade de 
Governador Valadares que desenvolve um papel essencial 
de resgatar as memórias da população local. Ele, além do 
mais, proporciona um diálogo entre passado presente e 
futuro despertando as pessoas para a sua história. 

O museu na/da cidade e a cidade no museu

“O museu, independente de sua tipologia, configura-
se como um espaço institucionalizado de memória social.” 
(FARIAS, 2010, p. 111). Ele é um espaço onde interage 
mindivíduo e sociedade e “tem por objetivo resgatar um 
passado, que redefine a sociedade na experiência histórica 
e sociocultural, vinculando os princípios identitários destes 
elementos culturais à memória social.” (FARIAS, 2010, p. 
111). Portanto, o museu, desde o início, teve em sua essência 
a ser um espaço de preservar a memória coletiva, sendo 
um espaço importante para manter vivas as memórias e as 
recordações de uma determinada população.

Para Meneses o museu de uma cidade não deve ser 
um “espaço mistificador do passado nem um diluidor das 
contradições sociais. Para se tornar um patrimônio cultural 
de todos os cidadãos, o museu deve conter tudo o que foi 
significativo para a construção e a transformação da cidade.” 
(MENESES, 1984, p. 197).

No Museu da Cidade de Governador Valadares podem 

ser encontradas peças, fotos e documentos, de cidadãos 
e grupos culturais significativos na cidade. Encontram-se 
também material cirúrgico, a história de Figueira, a planta 
da cidade, cartas históricas sobre a rodovia federal Santos 
Dumont (Rio-Bahia). O museu dispõe de peças pequenas 
como: pratos de louça, xícaras, bules, aparelhos de telefones 
(Figuras 34 e 35) e equipamentos dos primeiros consultórios 
odontológicos da cidade (Figura 36), ferro a brasa, fonógrafos, 
máquinas de escrever, um aparelho de televisão da década 
de 1930 (Figura 37), fotografias, moedas, elementos que 
informam a história dos índios que habitaram essa região, 
fotos e documentos (Figura 38), artesanatos indígenas 
dos Aimorés e Krenak (Figura 39), LPs, livros, peças de 
vestuários, acervo histórico religioso (Figura 40), composto 
por livros, vestes e peças religiosas. Existe também placas de 
Mica (mineral), produto este que levou a cidade a um grande 
crescimento econômico, principalmente, nas décadas de 
1930 e 1940 (Figura 41).
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Figura 34 - Aparelho de telefone, 2015. 

Fonte: Jéssica Cardoso.

Figura 35- Xícaras e Bules, 2015 

Fonte: Jéssica Cardoso.

Figura 36 - Acervo odontológico, 2015

Fonte: Jéssica Cardoso

Figura 37 - Fonógrafos, Máquinas de escrever e televisão, 2015

Fonte: Jéssica Cardoso
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Figura 38 - Acervo índios Botocudos, 2015 

Fonte: Jéssica Cardoso

Figura 39 - Artesanato indígena, 2015 

Fonte: Jéssica Cardoso

Figura 40 - Acervo religioso, 2015

Fonte: Jéssica Cardoso

Figura 41- Acervo Mica, 2015

Fonte: Jéssica Cardoso
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Entre as muitas peças existentes no museu, as mais 
antigas são as igaçabas (Figura  42), pote de barro com boca 
larga para colocar água ou guardar farinha. A peça exposta 
no museu tem mais de 300 anos. Além dessa peça há 
fósseis (Figura 43) encontrados na região. Dentre os demais 
objetos encontram-se: a cadeira do primeiro juiz da cidade 
chamado Dr. Joaquim Martins utilizada em 1932, apitos 
usados por caçadores na década de 1930 e um aparelho do 
ano de 1939, chamado micrômetro, que servia para medir 
a mica (FURTADO, 2006b). O museu possui muitas peças, 
entretanto não há espaço para exibi-las sempre, por isso, de 
vez em quando, o museu exibe seus acervos em exposições 
temáticas para que os visitantes consigam apreender melhor 
o conteúdo e a mensagem passada através dos objetos.

Figura 42 - Igaçaba, 2015 

Fonte: Jéssica Cardoso 

Figura 43 – Fosseis, 2015

Fonte: Jéssica Cardoso

O Museu da Cidade desempenha o papel de elaborar 
a memória coletiva da sociedade. Ele mostra a história de 
Governador Valadares através dos objetos antigos, que 
carregam toda uma memória da população. Sendo assim, o 
museu proporciona um diálogo entre o passado, o presente 
e o futuro com a proposta de despertar as pessoas para a 
sua história e descobrir novos caminhos.

Nesta linha, o objeto de um museu de cidade tem 
que tomar a cidade como forma, como lugar de 
ação de forças sociais e como imagem. Em todos 
os casos, o objeto do museu é o que a cidade 
é, enquanto fenômeno que a análise científica 
recupera e interpreta. Isto significa, entre outras 
consequências, que não se pode excluir a cidade 
de hoje, a qual, por sua vez, só é inteligível dentro 
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de uma perspectiva histórica (MENESES, 1984, 
p. 200)

O Museu da Cidade é um espaço de resgate da memória 
e uma referência importante para obter informações sobre a 
história de Valadares desde da antiga Figueira, distrito de 
Peçanha. Ele é um espaço de compreensão entre gerações, 
preservando tradições, a memória da cidade, transmitindo 
às novas gerações os valores e tradições da comunidade, 
promovendo o patrimônio cultural do município e da região, 
participando ativamente do trabalho de crescimento da 
comunidade.

No estado de Minas Gerais existem mais de 150 
museus registrados. Na região do Vale do Rio Doce, segundo 
o IBRAM (2011), as cidades que possuem museus são: 
Governador Valadares (Museu da Cidade), Ipatinga (Estação 
Memória Zeza Souto e o Parque da Ciência de Ipatinga), 
Coronel Fabriciano (Museu Padre Joseph Cornelius Marie de 
Man), Timóteo (Casa de Memória e Pesquisa do Legislativo 
de Timóteo) e Aimorés (Museu Histórico). Em síntese, trata-
se de uma realidade preocupante que nos leva a refletir 
sobre as condições da memória social em toda a região 
e a valorizar e defender as ações museais que têm sido 
empreendidas em Governador Valadares.
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O PARQUE MUNICIPAL FIGUEIRA DO RIO 
DOCE

O Parque Municipal Figueira do Rio Doce e as casas 
antes ocupadas pelos funcionários, especialmente aquela 
que serviu de moradia para o Mr. Simpson e sua família até 
1974, abrigaram diversas atividades e repartições públicas. 

Na década de 1980, a “casa do Mr. Simpson” foi 
utilizada pela Prefeitura Municipal para estabelecer a equipe  
responsável pela execução do Programa Estadual de 
Centros Intermediários (PROECI). 

Trabalhei naquelas casas logo depois que  cheguei 
em Valadares em 1985. Aliás trabalhei lá em duas 
épocas: 1 - vim para Valadares para fazer parte 
de uma equipe que desenvolveu vários projetos 
para a cidade, foi na administração do Ronaldo 
Perim. Foi um convênio que a Prefeitura teve com 
o BID (Bco Interamericano de Desenvolvimento) 
através do PROECI - Programa Estadual de 
Centros Intermediários. 2 - Outra época [década 
de 1990] eu trabalhava na ARDOCE. Lá chegou 
a ser a sede da ARDOCE. A sede da EMATER 
também funcionou lá (LETÍZIO, 2019).

Entre 1999 e 2001, conforme já indicamos 
anteriormente, o Museu da Cidade também ficou estabelecido Vegetação nativa do Parque Municipal 

Figueira do Rio Doce (2019)
Fonte: Patrícia Falco Genovez
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na antiga casa do Mr. Simpson. 
No início dos anos 2000, o Centro de Capacitação 

e Estudos Ambientais (CEAM). O CEAM surgiu a partir 
de uma parceria firmada entre a Prefeitura Municipal de 
Governador Valadares (PMGV) e a Universidade Vale do 
Rio Doce (UNIVALE), em 2002.  Em 2004, o convênio inicial 
foi renovado até 2009 envolvendo a administração municipal 
de João Domingos Fassarella e a Reitoria da UNIVALE, 
sob a gestão de Marcelo Marigo (CEAM, 2004). O corpo 
administrativo do CEAM era compostos pelos professores da 
Univale: Leandro Moraes Scoss, Waleska Armond Mendes, 
Leonardo Nunes Fonseca e envolveu a coordenação do 
curso de Ciências Biológicas (Ivana Cristina Lovo) e Museu 
de História Natural da Univale (Márcio Mendes). Da parte 
da Prefeitura Municipal, o representante legal foi o técnico-
administrativo Antônio Paulo Alves (CEAM, 2004). 

Dentre as atividades desenvolvidas e as metas 
propostas na parceria, ressalta-se o envolvimento de mil 
estudantes do ensino fundamental e médio da rede pública 
por ano, eventos sobre questões ambientais abertos à 
comunidade, cursos de capacitação na área de Estudos 
Ambientais e projeto de uma biblioteca temática do CEAM 
(2004). “No projeto inicial (...) foram realizadas três atividades: 
Trilha interpretativa, Visita ao Museu de História Natural 
(Museu) junto com a atividade lúdica da pintura com guache 
(desenho) e a “brincadeira” da separação do lixo (Lixo) para 
reciclagem” (CEAM, 2004, p. 10 e 11). Posteriormente, 
foi feito um convênio com a Pastoral da Criança, com o 

oferecimento de um lanche natural, incentivando uma 
alimentação mais saudável e uma parceria com o curso 
Normal Superior da UNIVALE, com a oferta de várias oficinas: 
“oficina de Origami, a oficina de escultura em argila, a oficina 
do reaproveitamento do lixo e a mostra de vídeos temáticos 
em meio ambiente (zoologia, ecologia, água, lixo, e outros)” 
(CEAM, 2004, p. 11).

Sobre a experiência do CEAM, a professora do ensino 
fundamental Tessalya Fernandes (2019) relata: 

Por volta de 2000, frequentei a local como 
professora de educação infantil. Fizemos visitas 
ao laboratório de estudos, onde fora a casa do 
Mr Simpson. Ali ficavam expostos, em vidros, 
fetos de animais, animais peçonhentos, insetos, 
animais empalhados e diversas curiosidades 
do meio ambiente que as crianças adoravam 
visitar. Mais abaixo,  ficava uma casa de apoio 
e administração onde os estagiários faziam 
atividades educativas voltadas para as crianças, 
e depois havia um lanche. O passeio consistia 
além da visita a casa um passeio pela “floresta” 
(área arborizada em torno da casa), para que as 
crianças pudessem procurar e explorar animais 
(empalhados) da fauna brasileira e presenciar a 
natureza (FERNANDES, 2019). 
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O Morada do Acampamento e o Parque Municipal 
Figueira do Rio Doce nos últimos 15 anos

Levando-se em consideração a área que compreende 
o Projeto Integrador (Figura 44), percebe-se o vasto 
desmatamento e pouca vegetação no início dos anos 2000 
(Figura 45). 

Figura 44 - Morada do Acampamento - implementação do Projeto Integrador (2019)

Fonte: Google Earth

Figura 45 - Morada do Acampamento - vegetação (2003)

Fonte: Google Earth

O bairro Morada do Acampamento se encontrava 
ainda em desenvolvimento, com áreas ainda disponíveis 
para ocupação e construção. Já no início da década de 2010, 
observa-se um crescimento tanto no número de construções 
ao redor da área do Parque Municipal Figueira do Rio 
Doce, como também na de vegetação, iniciando assim a 
denominação de “parque” (Figura 46). Ressaltamos que, 
mais tarde, essas áreas tiveram um projeto de conservação, 
pesquisa e turismo a partir do CEAM. 
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Figura 46 – Morada do Acampamento - vegetação (2012) 

Fonte: Google Earth 

No ano de 2014, houve crescimento do parque e uma 
preocupação sobre o uso de árvores nativas para melhor  
aclimatar a região que é muito quente; assim como, também 
para o embelezamento da área (Figura 47). 

Figura 47 – Morada do Acampamento - vegetação (2014) 

Fonte: Google Earth 

Na análise mais recente (Figura 48) por satélite, nota-
se que houve um crescimento considerável da vegetação e 
a implantação de árvores nativas. Além disso, verifica-se a 
conscientização e o incentivo de uma arborização urbanística 
no entorno (bairros vizinhos). 
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Figura 48 – Morada do Acampamento - vegetação (2018) 

Fonte: Google Earth

Houve crescimento demográfico na área, multiplicando 
as habitações familiares. As habitações ao redor do Parque, 
em sua maioria prédios residenciais, buscam a área como 
local de moradia, devido à proximidade com o Centro. 

Mister Simpson (à direita) com uma das filhas e um funcionário (à 
esquerda) no jipe da empresa
Fonte: Sueli Siqueira
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Parque Municipal Figueira do Rio Doce (2019)
Fonte: Patrícia Falco Genovez
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: sobre a história, 
a memória, o território e o Parque 

Municipal Figueira do Rio Doce

 A compreensão dos contextos históricos e culturais, 
assim como o processo de formação territorial das áreas 
próximas Parque Municipal Figueira do Rio Doce implica 
em refletir sobre várias questões que se articulam não 
somente ao projeto arquitetônico final a ser apresentado, 
mas também ao planejamento urbano de forma mais ampla. 
Retomando os aspectos já indicados por Elhajji (2002), 
os contextos histórico e cultural levantados evocam um 
território existencial que circunda tanto o Parque quanto o 
bairro Morada do Acampamento, antigo Acampamento da 
Vale, interferindo nas referências culturais que configuram 
as práticas cotidianas da população existente em cada um 
dos locais. Nos estudos não se verificou a existência de 
bens tombados, mas, nitidamente, percebe-se a existência 
de territórios existenciais integrados a lugares de memória 
que se expressam não somente nos estilos arquitetônicos 
mantidos em várias fachadas como também em algumas 
casas remanescentes do período inicial de ocupação do 
bairro.  Tais lugares de memória “assumem importante 
significado por fazerem parte da memória coletiva de 

determinado grupo, a memória de um passado comum e de 
uma identidade social que faz com que o grupo se sinta parte 
daquele lugar (...)” (TOMAZ, 2010, p. 2). 

Nesse sentido, a avaliação dos impactos  a serem 
causados pelo Projeto Integrador que visa melhorias 
no Parque e a realocação do Museu da Cidade deve 
considerar de que modo cada um deles poderá interferir 
nos territórios existenciais e na configuração identitária da 
população mais próxima. Numa espécie de ação preventiva 
em relação ao patrimônio cultural do município há que se 
pensar criticamente quanto a possíveis rupturas do ritmo de 
desenvolvimento urbano e na “mercantilização” da cultura 
local (ZANIRATO, 2009). O bairro Morada do Acampamento 
vem passando por um processo intenso de ruptura com 
o seu passado. Entretanto, a manutenção de algumas 
características do traçado urbano pode causar transtornos à 
população residente e dificuldades aos visitantes do Parque 
e do Museu. O traçado irregular e a estreiteza das ruas 
dificultam o acesso em caso de eventos de médio e grande 
porte, visto que não há áreas destinadas ao estacionamento 
ou circulação de muitos veículos. Além de quebrar a rotina 
do bairro acostumado a um cotidiano pacato e tranquilo. 
 De fato, a partir do que foi apresentado percebe-se que 
o desenvolvimento do bairro e a mudança identitária com a 
construção de prédios de poucos pavimentos ocorreram sem 
uma interação entre uma política patrimonial responsável, 
capaz de resguardar as referências culturais do local e as 
ações/proposta de planejamento urbano como um todo. Na 



110 111

realidade, tal desvinculação já aparece como um problema 
na Carta de Veneza (1964) e em outros documentos 
anteriores como na Carta de Atenas (EIMSN,1931) e nas 
Recomendações de Paris (UNESCO, 1972 e 1989). De 
fato, uma visão mais alargada de patrimônio se colocou na 
contramão do processo de urbanização dominante (CHOAY, 
2006, p. 178). É a partir da Carta de Veneza (ICOMOS, 1964) 
que a noção de monumento se estende a obras modestas 
e os termos ambiência, vizinhança, entorno e paisagem 
recorrentes em outras cartas anteriores deixam de se referir 
somente a monumentos isolados.  
 A Declaração de Amsterdã (CPE, 1975) e a Carta 
de Washington (ICOMOS, 1986), encaminham a questão 
patrimonial para uma conservação integrada mesclando 
conservação do patrimônio e planejamento urbano, 
juntamente com os poderes locais e a participação da 
população. Nesse contexto, em 1980, a Carta de Burra 
(ICOMOS, 1979) abandona a noção de ‘valor excepcional’ 
e adota o termo ‘significação cultural’, compreendendo o 
valor estético, histórico, científico ou social de um bem para 
as gerações passadas, presentes ou futuras. Em termos de 
legislação brasileira podemos evocar a Carta de Petrópolis 
(IPHAN, 1987) que busca aproximar a noção de sítio urbano 
histórico à noção de ‘paisagem cultural’, realçando a ideia 
de polifuncionalidade de tais centros históricos, abrigando ao 
mesmo tempo o trabalho, o cotidiano e as expressões de 
uma sociedade heterogênea e plural. Mais recentemente, em 
2011, a Carta de Valetta (ICOMOS, 2011) trouxe propostas 

para se pensar o patrimônio aberto à mudança. Esta Carta 
entende a área urbana histórica como “organismos vivos, que 
estão submetidos a mudanças contínuas. Estas mudanças 
afetam a todos os elementos constitutivos da cidade (naturais 
e humanos, materiais e imateriais)” (ICOMOS, 2011, p. 
24). Em outras palavras, a preservação pode se tornar um 
importante instrumento de condução do desenvolvimento 
sustentável. 

Portanto, cabe realçar o desafio de estabelecer 
melhorias no Parque Municipal Figueira do Rio Doce que 
requerem também a realocação do Museu da Cidade sem 
perder de vista a necessidade de dialogar com os territórios 
existenciais e os lugares de memória que já existem. Aliás, 
um vínculo com a memória que se expressa no próprio nome 
dado ao Parque, numa referência direta ao momento inicial da 
cidade. Afinal, o Projeto Integrador busca exatamente colocar 
o futuro arquiteto e urbanista frente a uma cidade que não 
pode e nem deve ser considerada enquanto “concha vazia” 
(LEPETIT, 2001), mas, que solicita ao novo profissional o 
compromisso de dialogar com as várias temporalidades que 
perfazem o cotidiano de cada localidade. É neste sentido 
que essas notas prévias de pesquisa, ainda que bastante 
preliminares e incompletas devido ao restrito tempo de 
pesquisa e a inexperiência dos pesquisadores (alunos do 
7º período do curso de Arquitetura e Urbanismo/Univale) 
procura indicar. 
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