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PREFÁCIO E AGRADECIMENTOS.
   A  presente  publicação  “Aspectos  Culturais  e  Históricos  de  Paula  Cândido” é  resultado  do

intenso  trabalho  de  pesquisa  das  historiadoras  Lorena  de  O.  Vieira,  Tailane  de  O.  Dias  e  Luciana

de  F.  Fonseca.  A  pesquisa  fora  encomendada  pelo  museu  no  intuito  de  preencher  lacunas  em

relação  a  historiografia  local  e  fornecer  subsídios  para  expografia  da  Fundação  Casa  da  Cultura

Padre  Antônio  Mendes.   

   Para  realização  da  pesquisa  as  historiadoras  uti l izaram  como  metodologia  à  história  oral ,  por

meio  de  entrevistas  com  moradores  e  detentores  de  saberes  sobre  os  bens  culturais  pesquisados,

além  de  busca  por  documentos  históricos  na  Casa  da  Cultura,  no  cartório,  paróquia,  sites  e

documentos  em  posse  de  alguns  cidadãos.  

   A  pesquisadora  Lorena  de  Oliveira  Vieira  trouxe  em  sua  pesquisa  importantes  informações

sobre  os  costumes  dos  indígenas  que  habitavam  esse  terr itório,  como  se  deu  o  processo  de

ocupação  e  exploração  dessas  terras,  além  de  aspectos  polít icos,  culturais  e  educacionais.  A

historiadora  também  realizou  pesquisas  sobre  as  Festas  do  Rosário,  abrangendo  os  grupos  de

congado  e  as  festas  de  Paula  Cândido,  do  distr ito  de  Airões,  e  das  comunidades  dos  Barros  e  da

Chácara.  As  duas  pesquisas  contaram  também  contaram  com  a  produção  de  biografias  de

paulacandidenses  que  t iveram  notória  contribuição  a  desenvolvimento  cultural  dessa  terra.

   A  historiadora  Tailane  de  Oliveira  Dias,  em  sua  pesquisa  debruçou  sobre  escravidão  em  São

José  do  Barroso,  pesquisa  realizada  com  base  em  importantes  documentos  históricos  traz

informações  fundamentais  para  compreensão  de  como  de  deu  esse  processo.  Tailane  pesquisou

sobre  a  Comunidade  Quilombola  do  Córrego  do  Meio,  revelando  informações  a  cerca  do

surgimento  da  comunidade,  além  de  questões  polit icas  e  culturais.  A  historiadora  também

pesquisou  sobre  as  Folia  do  Divino  Espirito  Santo  da  Comunidade  de  São  Mateus  e  a  Folia  de

Reis  e  São  Sebastião  da  Comunidade  Quilombola  do  Córrego  do  Meio  o  Grupo  de  Capoeira

Guerreiros  das  Paz  e  Liberdade  e  o  grupo  Luta  Camará  Capoeira.  

   A  historiadora  Luciana  de  Fátima  Fonseca,  em  sua  pesquisa  tratou  da  história  do  Saudoso

Monsenhor  Licínio,  trazendo  a  tona  parte  das   importantes

contribuições  desse  grande  homem  para  o  povo  de  Paula  Cândido  em  diversas  áreas.   Luciana

também  fez  uma  intensa  pesquisa  sobre  a  história  do  futebol   em  nossa  cidade  onde  contou  com

muitas  entrevistas  trazendo  importantes  memórias  da  formação  do  Campo  do  União  e  Ary

Barroso,  memórias  sobre  o  vôlei  além  de  tecer  importantes  biografias  daqueles  que  se  dedicaram

a  esse  trabalho  em  nossa  terra.  

   É  com  grande  alegria  e  satisfação  que  a  Fundação  Casa  da  Cultura  Padre  Antônio  Mendes

disponibil iza  a  publicação  “Aspectos  Culturais  e  Históricos  de  Paula  Cândido” em  seu   formato

virtual .  Agradecemos  imensamente  cada  uma  das  historiadoras  que  aceitaram  essa  missão  e

cumpriram  com  grande  afinco  o  oficio  de  trazer  a  tona  na  forma  documental  parte  constituinte  da

memória  e  da  cultura  do  povo  de  Paula  Cândido.  Agradecemos  também  a  cada  entrevistado  que

participou  e  contou  suas  historias,  peça  chave  para  elaboração  dessas  pesquisas  e  a  Sarah  Daer

pela  edição  e  compilação  desse  material .

  Agradecemos  também  ao  Prefeito  Marcelo  Rodrigues  por  todo  apoio  para  contratação  das

historiadoras  responsáveis  pela  pesquisa,  e  um  agradecimento  especial  a  equipe   da  Fundação

Casa  da  Cultura  Padre  Mendes,  Maura  de  Paula,  Maria  Luiza  Givizies,  Mariana  de  Fátima

Jeronimo,  Sara  Daier,El iana  Anita,  Junior  Carlos  e  Gil iarde  Santos  por  trabalharem  com  dignidade

e  compromisso  por  nossa  r ica  cultura.

THAYNÃ FERNANDES ARAÚJO PAES
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CASA DA
CULTURA PADRE ANTÔNIO MENDES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.
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I. Introdução 

A Capitania de Minas Gerais surgiu no início do século XVIII a partir do 

objetivo principal da Coroa Portuguesa, qual seja, achar metais preciosos nas 

paragens do Novo Mundo para enriquecer a monarquia. A descoberta de minas 

de ouro e diamantes gerou uma rota entre Rio de Janeiro e as Vilas de Nossa 

Senhora do Ribeirão do Carmo e Rica (atuais Mariana e Ouro Preto). A partir daí, 

sempre seguindo o curso de rios como o Rio Doce e o Rio Pomba, novos 

caminhos são traçados. No início do século XVIII, grandes áreas de Minas Gerais 

eram conhecidas como “Áreas Proibidas” ou “Sertões”, tais termos eram usados 

para designar territórios que a Coroa não permitia a ocupação, visto que queria 

evitar o contrabando de ouro e manter povoado o caminho entre o Rio de Janeiro 

e a Vila do Carmo.  

Registros oficiais da época e relatos de viajantes dão conta das dificuldades 

em adentrar as matas fechadas. Romilda Alves2 nos conta que, para além dos 

rios, as trilhas abertas por tribos indígenas foram cruciais para as viagens dos 

bandeirantes, que, carregando armamento e alimentos, contavam com a ajuda de 

índios domesticados para reconhecer o território.  

O que ocorre a partir dessa ocupação inicial do Sertão Leste é o que nos 

interessa na presente pesquisa, especialmente em relação à criação do arraial de 

São José do Barroso (atual Paula Cândido) e seu consequente desenvolvimento. 

Procuraremos, desse modo, discorrer sobre os primeiros habitantes dessa região, 

possíveis bandeirantes que aqui chegaram e o percurso utilizado, bem como 

sociedade e economia barrosense. Para dar suporte a esse trabalho, utilizamos, 

além da bibliografia recente sobre o tema, documentos encontrados no Arquivo 

Público Mineiro, Biblioteca Nacional, Cartório de Registro Civil e Tabelionato de 

Notas de Paula Cândido e relatos de viajantes. As trocas de conhecimentos e 

                                                           
2
 ALVES, Romilda Oliveira. Fronteira em expansão: população, terra e família na Zona da Mata mineira 

1808-1850. Belo Horizonte: UFMG,2009.p.37,38. 



 
3 

discussões com a professora Tailane Dias também foram fundamentais no 

processo dessa pesquisa.  

 

 

 

II. População Indígena 

O termo Puri-Coroado é mais utilizado na bibliografia recente para se referir 

aos índios que viviam no interior dessas matas. Esses índios tinham costumes 

nômades, eram considerados arredios e agressivos. Apesar de compartilharem o 

mesmo território e terem línguas semelhantes, Puris e Coroados eram inimigos.  

Gravura 

1: Combat des Puris, do francês Denis Ferdinad, século XIX3 

Por conta da percepção agressiva sobre os indígenas, para ocupar os 

sertões foram criados os presídios, que deveriam ser postos militares com o 

objetivo de assegurar o domínio sobre o território, defendendo-o, dando suporte 

                                                           
3
 FERDINAND, Denis. Desenhos a grafite copiados das clássicas obras dos viajantes e que serviram para 

ilustrar a obra "Bresil par Ferdinand Denis. Colombie et Guyanes par M.C. Famin.Desenho 42.Biblioteca 
Nacional, 1798-1890. Disponível em: 
http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_iconografia/icon96649/icon96649_44.jpg 

javascript:LinkDetalhes(parent.hiddenFrame.modo_busca,12,4,10080,1,'periodico',1);
javascript:LinkDetalhes(parent.hiddenFrame.modo_busca,12,4,10080,1,'periodico',1);
http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_iconografia/icon96649/icon96649_44.jpg
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aos bandeirantes e oferecendo-lhes abrigo e mantimentos. Dentre eles, o que se 

localizava na nossa região foi chamado de São João Batista do Presídio (atual 

Visconde do Rio Branco), que, depois de 1813, passou a fazer parte do comando 

de Guido Thomáz Marlière, um francês que chegou ao Brasil junto com a Família 

Real, em 1808.  

De acordo com os relatos de Karl Friedrich Philipp von Martius e Johann 

Baptist von Spix, os indígenas dos arredores de São João Batista do Presídio 

viviam em choças com mais de uma família4. Observando os Puri-Coroado que 

viviam nas proximidades da Fazenda Guidoval, propriedade de Marlière, Spix e 

Martius relataram que os índios tinham muito em comum, a começar pelas 

características físicas. Tinham baixa estatura, pernas magras, ombros e rosto 

largos, olhos e orelhas pequenos – essas não eram “furadas e nem desfiguradas 

por objetos pesados”5, em comparação aos Botocudos. A pele era avermelhada, 

os pés eram estreitos no calcanhar e largos na parte dos dedos, as mãos 

estavam quase sempre frias, os dedos eram finos, com unhas corroídas. Os 

cabelos eram escuros, e, no restante do corpo, não se via muitos pelos6. 

                                                           
4
 SPIX, J.B von; MARTIUS, K.F.P von. Viagem pelo Brasil 1817-1820. Rio de Janeiro: Imprensa 

Nacional,1938.v.1.p.50 
5
SPIX, J.B von; MARTIUS, K.F.P von. Viagem pelo Brasil 1817-1820. Rio de Janeiro: Imprensa 

Nacional,1938.v.1.p.59 
6
 Idem. P.52,58-59 
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Imagem 1: Festa dos Coroados, retratada por Spix e Martius, 1818.7 

 

Imagem 2: Puris, retratados por Martius e Spix, 1818.8 

 
                                                           
7
 SPIX, J.B.von; MARTIUS, K.F.P. von.Atlas zur Reise in Brasilien.Munique: 1823,p.11. Disponível em:  

http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_iconografia/icon1250074/icon1250074.htm  
8
 SPIX, J.B.von; MARTIUS, K.F.P. von.Atlas zur Reise in Brasilien.Munique: 1823,p.12. Disponível em:  

http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_iconografia/icon1250074/icon1250074.htm 

http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_iconografia/icon1250074/icon1250074.htm
http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_iconografia/icon1250074/icon1250074.htm
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Imagem 3: Perfil de Coroado e Botocudo, encontrados na Zona da Mata mineira, 1818.9 

A sociedade era bem organizada, e, ainda que houvesse uma divisão de 

tarefas, as mulheres, como sempre, trabalhavam mais. Fora as doenças 

provenientes com o contato com imigrantes, que dizimavam tribos inteiras com 

facilidade, os indígenas não se adoeciam facilmente e, inclusive, se mostravam 

mais resistentes a ferimentos de guerra do que a doenças10.   

É interessante notar os caminhos que eram percorridos nessas viagens e 

como eles eram descritos. Para chegar a São João Batista (Visconde do Rio 

Branco) eles passaram por Santa Rita do Turvo (Viçosa), descendo a serra de 

São Geraldo. Como a intenção desses viajantes era conhecer as regiões 

brasileiras, é bem provável que eles tenham feito a escolha intencional de 

percorrer um caminho diferente na volta. Nesse retorno, relataram o encontro com 

uma indígena antes de alcançarem a Serra de São José (atualmente conhecida 

como Serra de Divinésia). 

                                                           
9
 SPIX, J.B.von; MARTIUS, K.F.P. von.Atlas zur Reise in Brasilien.Munique: 1823,p.9. Disponível em:  

http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_iconografia/icon1250074/icon1250074.htm 
10

 SPIX, J.B von; MARTIUS, K.F.P von. Viagem pelo Brasil 1817-1820. Rio de Janeiro: Imprensa 
Nacional,1938.v.1.p.62 

http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_iconografia/icon1250074/icon1250074.htm
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No decorrer do relato fica perceptível que o caminho de São João Batista a 

São José do Barroso era tomado por mato denso, que despertava um medo que 

não cessou ao chegar ao pequeno arraial. Apesar de ser rico em descrições, 

Martius e Spix não escreveram em seu relato onde pernoitaram em São José do 

Barroso, nem mesmo o que havia por aqui, no entanto, é possível inferir que não 

houvesse outra vila entre a serra e o arraial, e que esse havia emergido da mata a 

pouquíssimo tempo, já que ainda era rodeado por famílias indígenas. 

A passagem dos alemães por São José do Barroso em abril de 1818 é uma 

importante descoberta histórica. Esses naturalistas vieram na comitiva austríaca 

que trouxe a princesa Leopoldina para se casar com D. Pedro I e, a partir do Rio 

de Janeiro, iniciaram uma viagem que seguiria por Minas Gerais, Bahia, 

Pernambuco, seguindo para o Amazonas, percorrendo grande parte do território 

brasileiro, recolhendo espécies da fauna, flora e por que não dizer humana – uma 

vez que eles levaram para a Alemanha índios vivos e esqueletos – para compor 

sua coleção. Von Martius era um botânico e von Spix, um zoólogo; tiveram grande 

importância para o estudo de algumas ciências no Brasil, e acabaram por 

contribuir com a divisão do território em biomas.  

Em relação às tribos da Zona da Mata, pelo fato de serem nômades, não 

seria correto afirmar que os Botocudos nunca estiveram aqui. Eles viviam em 

guerra com os Puris e com os Portugueses, eram considerados os índios mais 

bravos, que defendiam seu território com mais vigor, é bem provável que em meio 

à dominação territorial e conflitos advindos dela eles tenham estado na região de 

São José do Barroso. Sabe-se que, no século XVIII, um dos maiores obstáculos 

para a ocupação das áreas proibidas era o medo dos Botocudos, considerados 

antropófagos, “monstros engelados na fereza e sedentos de sangue humano”11; 

no entanto, a partir de relatos e documentos como divisões de sesmarias e 

                                                           
11

 CAMBRAIA,Ricardo Bastos; MENDES, Fábio Faria.A colonização dos sertões do leste mineiro: políticas de 
ocupação territorial num regime escravista. Belo Horizonte:UFMG, Revista do Departamento de 
História,1988,n.6. p.143 
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ocorrências de ataques a fazendas é mais assertivo concluir que o vale do rio 

Turvo Limpo era mais comumente habitado por Puri-Coroado. 

A perseguição aos índios não é um contexto histórico somente dos séculos 

XVIII e XIX, nos séculos XX e XXI as tribos mineiras continuaram a presenciar a 

diminuição de sua população e a invasão de seu território, muitas vezes 

agravados por crimes ambientais como o ocorrido em 2015, com o rompimento da 

barragem da mineradora Samarco, em Bento Rodrigues, que afetou 

drasticamente o Rio Doce, tirando o sustento de tribos que ainda resistem nessa 

região como os Krenak – descendentes dos Botocudos. Atualmente, os Puris 

também tentam se reorganizar nos municípios de Araponga e Barbacena12 e 

retomar seu espaço, cultura e memórias ancestrais, tão renegados e esquecidos 

nessa região da Zona da Mata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 CAMARO, Pablo Matos; LIMA, Ana Paula Ferreira. Povos indígenas em Minas Gerais. Cedefes, 2017. 
Disponível em: https://www.cedefes.org.br/povos-indigenas-destaque/# 

https://www.cedefes.org.br/povos-indigenas-destaque/


 
9 

III. Ocupação do Território e Formação da Sociedade 

De acordo com Pompeu13, em 1772, Francisco Barroso Pereira foi um dos 

sertanistas que, seguindo pelo Xopotó, chegou primeiro na região que mais tarde 

se tornaria o distrito de São José do Barroso. De acordo com a “História Média de 

Minas Geraes”, Pereira cumpria com a exigência da Coroa de somente 

empreender bandeiras que tivessem a finalidade de descobrir ouro 14 . Na 

Enciclopédia dos Municípios Brasileiros15 consta que quem teria encontrado essa 

região do Turvo seria o capitão Pires Farinha. Ainda segundo Pompeu, José 

Gomes Barroso teria sido o primeiro sesmeiro de São José do Barroso16. 

Documentos encontrados no Arquivo Público Mineiro 17  trazem à luz 

informações importantes sobre a história do arraial, quais sejam, a de que São 

José do Barroso surgiu ainda em fins do século XVIII, portanto teria quase 300 

anos, e nos comprova que, de fato, Gomes Barroso pode ter sido um dos 

primeiros sesmeiros – junto  com o padre Martinho Farinho, irmão de Pires 

Farinha. Apesar de nas documentações já constar o termo distrito, São José do 

Barroso só se tornou um oficialmente em 1837. 

O arraial fazia parte da freguesia de Mártir São Manoel do rio Pomba e Peixe 

dos Índios Coroados e Coropós, juntamente com Santa Rita do Rio Turvo (atual 

Viçosa), Conceição do Turvo (Senador Firmino), São José do Paraopeba 

(Tocantins), São João Batista do Presídio (Visconde do Rio Branco), entre outros 

distritos e vilas. 

Em 1831, o arraial do Barroso já contava com, aproximadamente, 1.754 

habitantes, entre brancos, pardos, negros e crioulos18. Esses dados constam na 

                                                           
13

 POMPEU, Aristides. A Verdadeira História de Paula Cândido. Rio de Janeiro:Conselho Nacional do Brasil 
da SSVP, s/d.p.33 
14

 VASCONCELLOS, Diogo L.A.P.História média de Minas Gerais.Belo Horizonte:Imprensa Oficial de 
Minas,1918. p.190 
15

 IBGE.Enciclopédia dos municípios brasileiros. Rio de Janeiro: IBGE,1959, vol.26.p.302 
16

 POMPEU, Aristides.Op. Cit..p.34 
17

 APM. Seção Colonial. SG-CX.117-DOC.12 
18

 APM.Mapas de População. Seção Mapas de População. MP-CX.02-DOC.22 
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Relação Nominal e dos Engenhos de 5 de novembro de 1831, assinada pelo juiz 

de paz Francisco Paula Silveira, na qual consta o número de fogos (termo usado 

para definir domicílios ou grupos), o nome dos habitantes, sua qualidade (se era 

branco, pardo, preto ou crioulo), condição (se era cativo), idade, estado civil e 

ocupação. É interessante notar nesse documento que a maior parte da população 

era solteira, com idade entre 1 e 60 anos, predominantemente masculina e parda. 

Além dos grupos étnicos que aparecem na lista, é possível concluir, a partir 

da análise dos documentos do cartório municipal, que São José do Barroso 

também era formado por portugueses e italianos – esse último teve contribuição 

mínima na construção social do distrito. Também é possível perceber em Atas de 

Batismo que alguns dos negros cativos tinham nacionalidade africana, que é 

desconhecida. São José do Barroso teve, portanto, sua população constituída por 

indígenas Puri-Coroado, portugueses, africanos e italianos. 

 

 

 

 

 

IV. Política, Demografia Recente e Economia 

No distrito de São José do Barroso – que já havia pertencido ao município de 

Santa Rita do Turvo (Viçosa), São Januário de Ubá e, até sua emancipação, 

pertenceu a São João Batista do Presídio (Visconde do Rio Branco) – a atuação 

de um padre contribuiu para o autogoverno. Segundo Aristides Pompeu, para 

cumprir com a marca mínima de dez mil habitantes para que um distrito fosse 

emancipado, o padre Licínio Fernandes de Oliveira fez um registro populacional 

no qual constava o número de 10.014 barrosenses – para esse resultado 
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favorável à emancipação, no entanto, levou em conta o número de óbitos entre os 

anos de 1948 e 195319, no mesmo ano, segundo registro eleitoral encontrado por 

Pompeu, constavam apenas 1805 eleitores, podendo chegar, desse modo, a 

pouco mais de 2000 habitantes. No ano de 1953 foram criados 214 municípios, 

entre eles estão Dores do Turvo, Brás Pires, São Miguel do Anta, Coimbra e 

Paula Cândido.  

No caso deste último, foi preciso fazer uma mudança no nome São José do 

Barroso, pois uma das exigências na lei 1039/53 era “a mudança de topônimo, 

quando comprovada a existência de outro idêntico ou semelhante no território 

nacional”20. Passando à nova denominação em 1° de Janeiro de 1954, o novo 

município seria comandado por um intendente, Afonso Infante Vieira Neto, 

nomeado pelo Estado, até que seus próprios políticos fossem eleitos no final 

daquele ano. Desse modo, o primeiro prefeito foi José Maurílio Valente21, que era 

pomicultor na cidade e já atuava como político na região. 

A cidade possuía apenas 244 construções, chamadas de prédios no 

recenseamento, dessas apenas 166 possuíam energia elétrica, todos eles 

divididos em apenas 10 ruas, consideradas pavimentadas. Havia aqui apenas “4 

automóveis, 5 caminhões, 3 camionetas e um ônibus” e apenas dois 

estabelecimentos comerciais22. Era uma pacata cidade, cujo desenvolvimento 

passava muito mais pela zona rural do que pela urbana, dado o número de 

moradores e sua dependência econômica. Após as eleições de 1954, na qual, 

além do prefeito e vice, foram eleitos 9 vereadores, é bem possível que tenha sido 

implementado novos projetos tais como a inserção de uma rede de esgoto e 

calçamento das ruas. 

                                                           
19

 POMPEU, Aristides. A Verdadeira História de Paula Cândido. Rio de Janeiro:Conselho Nacional do Brasil 
da SSVP, s/d.p.40 
20

 MINAS GERAIS. Lei 1039 de 12 de dezembro de 1953.  Art. 2, Disposto 1. Disponível em: 
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa-nova-
min.html?tipo=LEI&num=1039&ano=1953 
21

POMPEU, Aristides. A Verdadeira História de Paula Cândido. Rio de Janeiro:Conselho Nacional do Brasil 
da SSVP, s/d.p.63  
22

 IBGE.Enciclopédia dos municípios brasileiros. Rio de Janeiro: IBGE,1959, vol.26.p.303-304 
 

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa-nova-min.html?tipo=LEI&num=1039&ano=1953
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa-nova-min.html?tipo=LEI&num=1039&ano=1953
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Imagem 4: Construção da praça principal. Sentado na calçada está Fábio Lisboa. Fonte: Museu Virtual de 

Paula Cândido. 

 

Imagem 5: Instalação de rede de esgoto. Fonte: Museu Virtual de Paula Cândido 
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Ainda hoje, o município carrega essas raízes, tendo a agricultura e pecuária 

como importantes atividades econômicas. Em 2018 possuía um total de 238.355 

cabeças de galinha e 8.779 de gado, tendo uma expressiva renda com o leite. 

Nessa região também são produzidos café, milho, arroz, feijão, banana, uva e 

maracujá, todos eles gerando rendas médias consideráveis, tendo como 

agricultores responsáveis homens brancos com idade entre 55 e 65 anos e com 

baixo nível de escolaridade – antigo primário23. A população estimada para 2019 

seria de 9.571 pessoas. O município, que faz divisa com Viçosa, Coimbra, São 

Geraldo, Visconde do Rio Branco, Divinésia, Senador Firmino, Presidente 

Bernardes e Porto Firme, cresce a passos lentos, com aumento gradativo de sua 

população e manutenção da economia que vigorava desde seus primórdios, 

tendo a população branca domínio sobre a produção agrícola e pecuária. 

                                                           
23

 IBGE. Paula Cândido, Censo Agropecuário,2017. Disponível em:  
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/paula-candido/pesquisa/24/76693 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/paula-candido/pesquisa/24/76693
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Mapa1: Município de Paula Cândido com o distrito de Airões, comunidades rurais e municípios vizinhos. 

Acervo: Prefeitura Municipal de Paula Cândido. 

 

O único distrito do município, Airões, nasceu a partir de fazendas que 

existiam naquela região, em especial a chamada Ayrão. No final do século XIX o 

povoado cresceu em torno das fazendas que existiam, dentre as quais a Fazenda 

da Reserva, do Capitão José Faustino Duarte e Antônio Faustino Duarte, que 

também possuíam escravos.  
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O Homenageado:  

Francisco de Paula Cândido 

 

Apesar de não ter nascido na vila de São José do Barroso, Francisco de 

Paula Cândido foi um homem muito importante na história da ciência do Brasil 

Império, atuando como médico e pesquisador da área da saúde, versando 

também sobre o tema da agricultura – muito enraizado em sua história. Possui 

diversos textos publicados em periódicos da época, tanto em português como em 

francês. 

Francisco de Paula Cândido nasceu na Fazenda do Macuco em 2 de Abril 

de 1805. Seus pais, Antônio Gomes Cândido e Anna Rosa Umbelina de Jesus 

Gomes Cândido, eram naturais de Ponte Nova24 e viviam nessa fazenda de 

engenho, que inicialmente pertencia à Guarapiranga e depois passou para a 

freguesia de Rio Pomba (no território entre Santa Rita do Rio Turvo e São José do 

Barroso). Na propriedade nasceram seus dois filhos, Francisco e o irmão mais 

velho, também chamado de Antônio Gomes Cândido. A família Cândido era 

                                                           
24

 SENNA, Nelson de. Um Mineiro Ilustre – Conselheiro Francisco de Paula Cândido.Ouro Preto: Imprensa 
Oficial de Minas Gerais, .Revista do Arquivo Público Mineiro, ano 2, 1897.p.398 
p.398 
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abastada, possuidora de terras que produziam cana de açúcar e mantimentos 

usando trabalho escravo. Em 1812, a família aumentava sua propriedade: “Diz o 

Alferes Antônio Gomes Cândido que elle tem escravos e precisa de terras para 

sua sustentação [...]” 25 . No mesmo ano, o referido alferes fazia a seguinte 

solicitação em nome do filho, então com sete anos de idade: 

Diz Francisco de Paula Cândido que elle tem escravos e não tem terras 

de cultura para sua sustentação, e porque na paragem da nova estrada 

que vai do Presídio de São João Batista para S. Fidelis, Termo de 

Marianna se achão terras devolutas, quer o supe que V. Ex.ca lhe 

conceda hua sesmaria de terras no Ribeirão do Macuco, que desagoa no 

rio da Pomba, confrontando na parte  de baixo com a terra da sesmaria 

concedida a D. Anna Rosa Umbelina, e pelo lado com o certão.26 

Em outro documento27 de 1816, o fazendeiro Antônio Gomes, que aumentou 

suas terras fazendo pedidos de sesmarias para toda a família, obtinha a resposta 

do Diretor Geral dos Índios, Guido Thomáz Marlière, a seu pedido de retirar índios 

Puris de suas terras. 

O distrito de Guarapiranga era um dos mais povoados e formava um 

importante centro econômico, exportando mantimentos para as zonas auríferas 

de Mariana e Ouro Preto, homens mais velhos (entre 50 e 60 anos) cuja 

ocupação era a agricultura, em especial o engenho de cana, possuíam uma 

média de 7,8 escravos28. Essas informações corroboram para a ideia de que 

Francisco de Paula Cândido estava longe de descender de família humilde, vide 

sua formação e suas oportunidades de estudos tanto em solo brasileiro, quanto 

francês. 

                                                           
25

 APM. Sessão Secretaria de Governo da Capitania. CX.087- DOC.024 
26

 APM. Sessão Secretaria de Governo da Capitania. CX.087 – DOC.017 
27

 APM. Sessão Secretaria de Governo da Capitania. SG-CX.101 –DOC.025 
28

 SILVA, Guilherme Augusto do Nascimento. Senhores e escravos na sociedade piranguense oitocentista. 
Belo Horizonte: Cedeplar, UFMG, s/d. p.8. Disponível 
em:https://diamantina.cedeplar.ufmg.br/2014/site/arquivos/senhores-e-escravos-na-sociedade-
piranguense-oitocentista.pdf  

https://diamantina.cedeplar.ufmg.br/2014/site/arquivos/senhores-e-escravos-na-sociedade-piranguense-oitocentista.pdf
https://diamantina.cedeplar.ufmg.br/2014/site/arquivos/senhores-e-escravos-na-sociedade-piranguense-oitocentista.pdf
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Ainda criança, foi estudar junto a seu irmão no Seminário de São José, na 

cidade de Mariana, nesse período a educação era restrita a famílias abastadas 

que contratavam tutores e/ou enviavam os filhos para uma formação eclesiástica, 

para que seguissem vida e carreira religiosa – não esquecendo que se enredar 

por esse caminho significava status e poder. A formação teológica passava pelo 

estudo filosófico, artístico e de letras clássicas, estudando retórica, poesia e 

história, esses estudos da filosofia levava em conta doutrinas que descreviam a 

“estrutura e funcionamento da alma”29. De modo geral, especialmente depois da 

chegada da família real em 1808, os seminários eram rigorosos ao pregarem sua 

moral. 

Talvez por conta disso, depois de receber essa formação inicial, Paula 

Cândido tenha desistido de seguir carreira eclesial e se voltou para a formação 

militar, ingressando, em 1821, no Regimento de Dragões de Minas Gerais30, a 

cavalaria mineira. No entanto, de acordo com Senna, a carreira militar também 

não estaria sendo almejada, visto que meses após sua entrada no batalhão, o 

jovem Francisco desertou. Não seria imprudente afirmar que a decisão de entrar 

para a cavalaria pode ter sido motivada também pelo contexto político da época; 

em 1821 o Brasil ,então reino Unido de Portugal e Algarves, já passava por 

conflitos políticos com portugueses liberais que exigiam o retorno da família real, 

e manifestações exaltadas em solo brasileiro, por conta disso, o aparato militar 

era constantemente utilizado para manter a ordem e assegurar a regência de D. 

Pedro, até a independência. Segundo Nelson Senna, enquanto ainda estava em 

Ouro Preto, Paula Cândido conheceu um joalheiro francês, que lhe fez o convite 

para ir a Paris como seu secretário – o jovem provavelmente já havia aprendido 

francês no seminário e passou a praticar com esse conhecido, que lhe fez a oferta 

de trabalho. 

                                                           
29

 ASSIS, Raquel Martins. Psicologia filosófica no século XX: Faculdades da alma e relações entre 
inteligência, sensibilidade e vontade. Belo Horizonte: UFMG,2009.p.305. Disponível em: 
https://www.scielo.br/pdf/prc/v22n2/a18v22n2.pdf 
30

 POMPEU, Aristides. A Verdadeira História de Paula Cândido. Rio de Janeiro:Conselho Nacional do Brasil 
da SSVP, s/d.p.44  

https://www.scielo.br/pdf/prc/v22n2/a18v22n2.pdf
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Da mesma forma quando saiu do Seminário São José, o jovem da família 

Cândido fez sua viagem sem o consentimento de seus pais 31 , que ficaram 

sabendo de sua jornada e seu ingresso na Faculdade Médica de Paris apenas um 

ano depois. A partir disso, a família passou a colaborar com a permanência do 

jovem de aproximadamente 20 anos em Paris. Nesse período, em que o Brasil 

transitava entre ser reino unido e nação independente, não havia formação 

médica por aqui, enquanto na Europa, a formação universitária e o debate 

científico ganhavam lugar de destaque, não raro muitos brasileiros de famílias 

ricas iam adquirir sua formação acadêmica fora do país. Na medida em que esses 

avanços chegavam em solo nacional, as práticas profissionais iam se 

modificando, em determinado momento as funções de parteiras e curandeiros se 

tornam ilegais, tamanha a importância que se pretendia dar ao discurso científico. 

Após obter sua formação e experimentar a prática profissional na França, 

Paula Cândido retorna ao Brasil. No Rio de Janeiro prestou concurso, para o qual 

foi nomeado para lecionar física na recém-inaugurada Escola de Medicina, da 

Academia Imperial. Uma lei de 1832 modificou as escolas médico-cirúrgicas no 

Rio de Janeiro e Bahia, que passaram a ser Faculdades ou Escolas de Medicina, 

com formação de médicos, farmacêuticos e parteiras (exclusivo para mulheres) 

que seguiam os moldes de ensino europeu. Além de professor, na Escola de 

Medicina carioca, Francisco de Paula Cândido também publicou alguns artigos e 

defendeu teses, dentre as quais a intitulada “Algumas considerações sobre a 

Atmosfera”32, apresentada em Fevereiro de 1833, pouco mais de um mês após 

retornar da França. 

                                                           
31

 SENNA, Nelson de. Op. Cit. p.398 
32

 CÂNDIDO, Francisco de Paula. Algumas considerações sobre a atmosfera. Rio de Janeiro: Faculdade de 
Medicina do Rio de Janeiro, 1833. Disponível em: https://bdor.sibi.ufrj.br/bitstream/doc/531/1/274130.pdf 

https://bdor.sibi.ufrj.br/bitstream/doc/531/1/274130.pdf
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Imagem 6: Capa da tese defendida por Francisco de Paula Cândido, em 1833. 

Essa tese era a prova do concurso que o aprovou para lecionar na Escola de 

Medicina, um breve artigo de nove páginas no qual ele apresenta conhecimentos 

da ciência empírica, citando de Aristóteles a Galileu Galilei. Em 1845 aparece 

como examinador de uma dissertação sobre Educação Física, desempenhando 

seu papel de lente de Physica Medica.  Em 1834, Cândido passa a presidir a 

Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro (papel que desempenhou ao longo do 

primeiro bimestre deste ano), apresentando um texto intitulado “Observações 

sobre a febre tifoide”. Seus trabalhos, de um modo geral, mostram que seu foco 

eram as doenças e seus ambientes de propagação, durante todo o período em 

que esteve no círculo “médico-acadêmico” fez pesquisas sobre essa temática.  
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Além de publicar em periódicos como Diário da Saúde (1835 – 1836) e Brasil 

Ilustrado (1855 – 1856), colaborava como editor desses e dos Annaes de 

Medicina Brasiliense (1845 – 1849), jornal da Academia Imperial de Medicina. Sua 

atuação intelectual o trouxe convites como o de ser correspondente da sessão de 

Geografia do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, em 1841, o qual admitiu 

no dia 12 de janeiro de 1842, e fez parte da Academia Imperial das Belas-Artes 

como membro honorário. Foi presidente da Academia Imperial de Medicina entre 

os anos 1840 a 1842 e 1852 a 1855. Também atuou como político, e é importante 

lembrar que, nesse período, as eleições eram indiretas e levavam em conta o 

poder aquisitivo tanto para eleger quanto para ser eleito. É evidente que 

Francisco de Paula Cândido tinha, juntamente com sua família, posses e grande 

quantia de dinheiro, o que permitiu não só sua formação e de seu irmão (que 

também era acadêmico e político), mas também seu prestígio junto à sociedade 

carioca. 

Em agosto de 1837 se casou com Maria Benedita da Cunha, filha de um 

senador, o marquês de Inhambupe, desse matrimônio nasceram dois filhos, que 

morreram ainda novos. No ano seguinte, Paula Cândido entrou para a política do 

Império. Nos Annaes do Parlamento Brasileiro da Câmara dos Deputados de 

1838, consta a posse de Paula Cândido em sua primeira legislatura: 

É por isso a comissão de parecer, que tomem o assento os Srs. 

Deputados pela província Manoel Gomes da Fonseca, Lourenço José 

Ribeiro, Bernardo Belisario Soares de Souza, Cândido José de Araújo 

Viana, Francisco de Paula Cerqueira Leite, José Cesario de Miranda 

Ribeiro, Pedro de Alcantara Cerqueira Leite, Teophilo Benedicto Ottoni, 

Antônio Paulino Limpo de Abreu, Francisco de Paula Candido e 

Bernardo Pereira Vasconcellos, cujos diplomas  se achão todos 

conformes à acta geral, e ao termo especial, que confere com as 

respectivas actas particulares dos colégios eleitoraes.33 

                                                           
33

 BRASIL. Câmara dos Deputados. Anais do Parlamento Brasileiro Tomo I (1838). Rio de Janeiro : 
Typographia de Viúva Pinto & Filho, 1838.p.16. Disponível em: 
https://bd.camara.leg.br/bd/handle/bdcamara/35079 

https://bd.camara.leg.br/bd/handle/bdcamara/35079
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Foi novamente eleito na oitava e nona legislatura, que vigoraram de 1849 a 

1852 e 1853 a 1856, respectivamente. Nesse período vivenciou importantes 

mudanças no Brasil, em que os ditos representantes tinham que lidar com a 

pressão da Inglaterra para acabar com o mercado de escravos, até que a lei 

Eusébio de Queiroz fosse aprovada na Câmara dos Deputados em 14 de outubro 

de 1850, que, na teoria, proibia o tráfico negreiro de vez. 

No período em que atuou como deputado do império, especialmente em seu 

primeiro mandato, Francisco de Paula Cândido também teve que lidar com a 

primeira epidemia de febre amarela que assolou o Brasil durante o verão, 

matando, de acordo com números oficiais, 4160 pessoas34. No âmbito da ciência, 

o político não se dedicava a uma moléstia específica, analisava empiricamente 

algumas das presentes em solo nacional, dentre elas a tuberculose – que matava 

muito mais que qualquer outra, mas não era levada em conta pois a prática 

médica do oitocentos passava pelo crivo da ideologia racial. De acordo com 

Sidney Chalhoub, Cândido chegou a elaborar um plano de combate à doença, 

que nunca foi aplicado. Não se pode julgar essa avaliação feita sobre a 

tuberculose por Paula Cândido como fruto de uma percepção sobre as classes 

pobres e negras – os mais afetados –, uma observação mais atenta de sua prática 

política nos leva a perceber que ele não estaria preocupado com os menos 

favorecidos e, em sessões parlamentares, discutia com os colegas a provável 

culpa dos negros na epidemia de febre amarela. 

Essa moral defendida pelos homens brancos de elite passava, muitas das 

vezes, pelo cunho religioso, racial e de classe. Paula Cândido não era seguidor 

de nenhuma religião, no entanto não era também um ateu. Era uma homem da 

ciência, que julgava que para combater as moléstias o conhecimento empírico era 

de maior valor do que uma simples crença religiosa, ainda segundo Chalhoub 

                                                           
34

 CHALHOUB, Sidney. Cidade febril: cortiços e epidemias na corte imperial. São Paulo: Companhia das 
Letras,2 ed.,2017.p.71 
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Ele dizia não renunciar absolutamente ao sentimento religioso, porém 

considerava incorreto ‘esperar tudo da Divina Providência’. [Segundo 

Paula Cândido] a Divina Providência ‘ mesma nos incumbe do dever de 

pormos em prática os preceitos da ciência e da nossa razão’[...]35. 

Paula Cândido argumentava assim em contraponto aos deputados que 

acreditavam ser a febre amarela um castigo divino aos pecados dos brasileiros, 

ele seria um philosopho materialista, “homem que não tinha fé, não tinha crença, 

preocupando-se apenas com as explicações ditas ‘científicas’” 36 . Uma clara 

influência iluminista. O entendimento que se tinha de ciência naquela época se 

baseava em observações e experimentações que não necessariamente seguiam 

um método, sendo chamadas, dessa forma, de empíricas. Também no ano de 

1850, se tornou o primeiro presidente da Junta Central de Higiene (o qual esteve 

à frente até 1864), primeiro órgão criado pelo governo com apoio policial para 

apresentar melhorias para a falta de salubridade das cidades, especialmente as 

portuárias – mesmo antes da criação desse órgão, já prestava serviços parecidos 

ao império, como quando foi encarregado de fazer uma análise das águas da 

região de Caxambu, em Minas Gerais37. Nesse mesmo ano foi fundado, em 

Niterói, o Hospital Marítimo de Santa Isabel, que recebia pessoas em quarentena, 

marinheiros e capitães de navios e teve o mineiro como entusiasta do projeto e 

primeiro diretor – por conta disso, hoje o prédio abriga uma escola de 

enfermagem com uma ala para crianças com tuberculose, chamada de 

Educandário Paula Cândido. 

                                                           
35

 Ibidem p.73 
36

 Idem ibidem 
37

 _____. Candido, Francisco de Paula. Dicionário Histórico-Biográfico das Ciências da Saúde no Brasil (1832-
1930) Casa de Oswaldo Cruz / Fiocruz. Disponível 
em:   http://www.dichistoriasaude.coc.fiocruz.br/iah/pt/verbetes/canfranpa.htm 

http://www.dichistoriasaude.coc.fiocruz.br/iah/pt/verbetes/canfranpa.htm
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      Imagem 7: Hospital Marítimo de Santa Isabel, onde hoje funciona o Educandário Paula Cândido. 

 É precisamente nesse período que, segundo Chalhoub, as classes pobres 

passam a ser vistas como classes perigosas38 e atrair o olhar da comunidade 

médica e da polícia, os cortiços passam a sofrer sérias restrições. Nessa primeira 

epidemia, Francisco de Paula Cândido perdeu o irmão mais velho, o bacharel e 

também deputado pela província de Minas Gerais, Antônio Gomes Cândido 

(apesar da coincidência entre a epidemia e a data da morte, não se pode precisar 

que a causa tenha sido o vômito negro). Ainda assim, o médico não via a doença 

de forma alarmante, e achava que ela seria passageira39. Juntamente com outros 

colegas deputados que também exerciam a medicina, acreditava que o número 

de mortos não era espantoso se comparado a outros países, e argumentava que 

a doença tinha origem na 

absorção de substâncias orgânicas em decomposição, e justificou seu 

posicionamento exemplificando duas situações: a de que na Bahia, local 

em que a epidemia iniciara, foram recebido carregamentos de carne 

seca em péssimo estado de conservação, e a análise das águas de um 

                                                           
38

 CHALHOUB, Sidney. Op.Cit.p.46 
39

 DELAMARQUE, Elizabete Vianna. Junta Central de Higiene Pública: vigilância e polícia sanitária 
(antecedentes e principais debates).Rio de Janeiro: Fundação Oswaldo Cruz,2011.p.58 
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navio em que ele fora visitar a tripulação, em decorrência de casos da 

doença, apresentava elevada quantidade de matéria orgânica em 

decomposição.40 

Suas proposições demonstram que os cientistas da época poderiam ainda 

estar longe de descobrirem tanto a causa da doença quanto a maneira mais 

adequada de prevenção. Em uma explanação sobre o tema, Paula Cândido 

afirmou que  

Dentro e fora do País, Médicos de reconhecido talento abraçam opiniões 

opostas a respeito do contágio. Quem consulta sem prevenção os 

escritos relativos à febre amarela encontra, e às vezes no mesmo autor, 

fatos comprobatórios do contágio ao lado de outros que o excluem. Entre 

nós fatos ocorreram em que o contágio se ostenta claro, e 

inquestionável; e ao lado destes se observaram outros que excluem com 

o mesmo rigor e evidência.41 

Esse discurso era favorável ao imperador D. Pedro II, não alarmava a 

população e o Império poderia continuar recebendo imigrantes – que eram muito 

bem vindos para embranquecer a população, já que os negros, para além da mão 

de obra, eram vistos como problemas para a modernização do país, um atraso e 

possíveis culpados pela entrada da febre amarela no Brasil. A relação entre Paula 

Cândido e o Imperador, aliás, não era muito distante e nem meramente política, o 

mineiro era médico da corte imperial e lecionava francês e física para as 

princesas Isabel e Leopoldina. 

No início da década de 1850, foi agraciado com a honraria Ordem Imperial 

da Rosa, cujo lema era “amor e fidelidade”, usada para premiar aqueles que 

servissem bem a Coroa, dentre os quais está o escritor Machado de Assis. Essa 

Ordem foi criada por ocasião do segundo casamento de D. Pedro I, com D. 

Amélia de Leuchtenberg, para perpetuar a memória de seu enlace. Na insígnia é 

                                                           
40

 Ibidem.p.60-61 
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 _____. Candido, Francisco de Paula. Dicionário Histórico-Biográfico das Ciências da Saúde no Brasil (1832-
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possível ver, além de rosas cor de rosa (que significavam gratidão), as Iniciais A  

e P, de Amélia e Pedro. Essa honraria contava com seis graus de premiação, 

sendo o último deles o de Cavalaria, dado a Francisco de Paula Cândido – 

provavelmente por ter participado, quando jovem, da cavalaria da província de 

Minas Gerais. 

 

Imagem 8: Insígnia da Ordem Imperial da Rosa. 

Em 1863 foi desligado da Faculdade de Medicina por, de acordo com 

Pompeu42, contar mais de 25 anos trabalhados na instituição. Ao final do mesmo 

ano retorna à França, prática comum da época entre médicos que queriam 

presenciar os debates e avanços da área no continente europeu, no entanto, 

pouco tempo após desembarcar, sentiu-se mal, vindo a falecer em 5 de abril de 

1864. Na breve bibliografia sobre a vida de Francisco de Paula Cândido, pouco se 

menciona sobre o final de sua vida – se chegou a realizar algo em Paris, a causa 

da morte, se escreveu e publicou algo, com quais instituições contatou. Na 

província de Minas Gerais, boa parte de sua família já havia morrido, restando 

apenas cunhada e sobrinhos no Rio de Janeiro. Não se sabe a data de 
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falecimento de sua esposa, no entanto é possível inferir que ela tenha morrido 

depois de Paula Cândido. 

 

O Primeiro Prefeito: 

José Maurílio Valente 

Nascido em uma fazenda no distrito de São José do Barroso em 1890, José 

Maurílio Valente era filho de José Antônio Valente e Angélica Benigna de Oliveira 

Fernandes43. Se formou na escola do professor Samuel João de Deus e aos 22 

anos se casou com Sinvalina Fernandes – de acordo com Aristides Pompeu, o 

casal não teve filhos. 

 

Imagem 9: Pais de José Maurílio Valente. Fonte: Museu Virtual de Paula Cândido 

 

Na década de 1920 se dedicou ao cultivo de árvores frutíferas, tais como 

laranja e abacate. É possível inferir que ele obteve uma formação na ESAV 

(Escola Superior Agrícola de Viçosa, atual Universidade Federal de Viçosa), que 
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pode se dar no campo do Curso Superior de Agricultura, ou ainda que tivesse 

passado por uma formação mais rápida, como uma oficina. De todo modo, em 

1937, Valente publicaria um livreto com cerca de 42 páginas, no qual expõe as 

diferentes espécies de abacate que cultivava em seu pomar, na Chácara Ibitinga, 

também localizada em São José do Barroso.  

 

Imagem 10: Vista geral da Chácara Ibitinga
44

 

Ao que parece, José Maurílio Valente se dedicou à produção de abacate, 

tendo exemplares mexicanos e guatemalenses. Em seu escrito agradece aos 

professores da ESAV Humberto Bruno e Geraldo Corrêa, que provavelmente 

contribuíram para seu vasto conhecimento sobre as frutíferas. A escolha por 

plantar o abacate se dava por, segundo Valente, ser “o melhor e mais 

aproveitável dos fructos”, mas que ainda na década de 1930 não tinha um uso 

popular, sendo considerado uma sobremesa luxuosa. Sua plantação de cítricos 

não era menos importante; por conta da expressiva colheita de laranjas, em 1953, 

quando ocorreu uma votação para mudar o nome do distrito de São José do 

Barroso, elevado a município, um dos nomes propostos foi Citrolândia45. Além do 
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pomar, também havia uma pequena fábrica de produção de vinho e doce de 

laranja. 

 

Imagem 11: José Maurílio Valente com funcionário em seu pomar.
46 

Suas atividades nessa área se destacaram ao ponto de receber, nos anos 

de 1936 e 1937 duas homenagens do Instituto Agrícola Brasileiro “por motivos de 

notáveis serviços que [vinha] prestando ao comércio nacional”47. O pomicultor 
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barrosense vendia mudas de abacateiros para todo o país, que eram 

despachadas na Estrada de Ferro Leopoldina, na estação de Viçosa. Os preços 

variavam de sete a dez mil cruzeiros. 

Também de acordo com Pompeu, mesmo se dedicando aos viveiros, José 

Maurílio Valente também era um conhecido político da região. Foi vice-prefeito de 

Visconde do Rio Branco e primeiro prefeito de São José do Barroso, entre os 

anos de 1955 e 195948. Ao final de sua administração, José Maurílio Valente 

escreveu um relatório dos trabalhos realizados, como era viveiro, fazia metáforas 

em relação a seu governo. 

Comparo uma prefeitura das comunas recém-inauguradas a uma 

semente lançada em solo fértil ou agreste, ainda com sua tegumentação 

intacta e a parte embrionária estratificada ou em estado latente.49 

Segundo o prefeito, sua administração deveria solucionar os problemas 

existentes na cidade em 1954, dentre os quais estariam o abastecimento de água, 

ensino, estradas e pontes como prioridade. O serviço de distribuição da água na 

cidade, de acordo com seu relato, foi pensado para abarcar uma cidade até 

quatro vezes maior que o tamanho em que ela se encontrava naquele momento. 

Tendo como técnico responsável um engenheiro da ESAV, o Dr. Alberto Daker, 

que tinha feito um estágio nos Estados Unidos, José Maurílio Valente concluiu em 

seu relatório que “poucas cidades do nosso país [teriam] o abastecimento de 

água igual ao de Paula Cândido”50 – foi no decorrer de seu mandato que a cidade 

trocou oficialmente de nome. 

José Maurílio Valente não especifica quais medidas tomou para melhorar a 

educação no município, é provável que as 17 escolas que haviam aqui já 

existissem no começo de seu mandato, não seria possível construir todas elas no 
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curto período em que esteve à frente da prefeitura, uma vez que já nas primeiras 

páginas de seu relatório ele explicita os problemas relacionados a verba, que 

dificultaram a realização de muitas obras – tais como a da ponte Bias Fortes, 

sobre o rio Turvo Limpo. Essa, aliás, foi, segundo ele, a maior obra de seu 

governo, “um dos melhores serviços executados”51, autorizado pelo governador 

JK, viabilizada por um empréstimo feito na Caixa Econômica.  

 

Imagem 12: José Maurílio observando construção da ponte Bias Fortes. Acervo: Emerson Lisboa 
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Imagem 13: José Maurílio observando construção da ponte Bias Fortes. Acervo: Emerson Lisboa 

O prefeito também alargou estradas intermunicipais, que ligavam fazendas, 

e outras que davam acesso a outros municípios, dentre as quais estão a que 

segue da Graminha até Visconde do Rio Branco e de Quatro Barras a Porto 

Firme. Em seu relato, reclama daqueles cidadãos que não aceitaram o novo 

nome da cidade, e dos que falavam mal de seu governo, chamando-os de 

“impatrióticos”52. A crença religiosa seria “cem por cento católica”, não havendo 

“outra seita”53 no município, que Valente descreve como algo que seria natural e 

positivo. Também fala sobre caridade, citando o posto de saúde, construído por 

Oliveira Silva e Dr. Newton Potsch Magalhães e inaugurado em 1955. Faleceu no 

ano de 1967, após adoecer. Em 1982, foi inaugurada uma escola estadual no 

distrito de Airões, cujo nome é uma homenagem ao político e pomicultor José 

Maurílio Valente. 
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V. Aspectos Culturais de Paula Cândido 

O município mantém uma forte cultura religiosa, sendo a Festa do Rosário o 

maior evento do ano, contando com a Corporação Musical Monsenhor Lisboa 

(CMML) e a Banda de Congo Nossa Senhora do Rosário. Essa última contribui 

para a permanência de tradições negras, que vão desde o uso de dialetos 

africanos à confecção de tambores e capacetes. A festa também ocorre no distrito 

e zonas rurais de Paula Cândido, marcando o calendário festivo que é todo 

baseado na religiosidade cristã. 

 

Calendário de Eventos do Município 

MÊS EVENTO 

Janeiro    Campeonato de Futsal 

 

 

 

Fevereiro 

Carnaval. Conta com shows e apresentação da 

banda local Portu Imperial – que toca nas matinês 

e abre as exibições noturnas. Durante muitos 

anos, blocos como Bob Esponja e Os Menores 

fizeram sucesso, movimentando a cidade durante 

o dia e desfilando no começo da noite. 

Atualmente, o único que ainda se apresenta é o 

Bloco das Piranhas. Havia também a escola Feliz 

Lembrança, que desfilava no domingo e na terça 

com passistas, ala das baianas e alegorias.  

Março  

 

 

Abril 

Semana Santa. Encenação do calvário, morte e 

ressurreição de Cristo, com grande procissão e 

marchas fúnebres tocadas pela CMML. 

 

 

 

 

 

 

Jubileu de São José. Festa dedicada ao padroeiro 

da cidade, conta com missas e procissões 
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Maio acompanhadas da CMML. Também movimenta a 

cidade com barraquinhas na praça. 

 

Mês de Maria. Coroações de Nossa Senhora por 

meninas durante a primeira semana do mês. 

Conta com participação de Coral e da CMML 

 

 

Junho 

Sagrado Coração de Jesus. Conta com coroação 

por parte dos meninos após o feriado de Corpus 

Christi, também acompanhada pela CMML. 

 

Nesse mês também ocorre a Festa Junina da 

cidade, que acontece no campo da União e conta 

com comidas e brincadeiras típicas, além da 

quadrilha. 

Julho Campeonato de Futsal 

Agosto  

Setembro Exposição Agropecuária. Além de show com 

bandas locais, o evento trás conhecidas bandas 

do estado e do país. Também são feitas, no 

período diurno, palestras e encontros de 

produtores rurais, bem como torneio leiteiro.  

 

 

Outubro 

Festas do Rosário. Em todo o município ocorre 

essa festa religiosa em homenagem a Nossa 

Senhora do Rosário, entre as comunidades que 

contam com esse evento estão Barros, Chácara e 

Airões. 

Procissão de Nossa Senhora Aparecida.  

Novembro  

Dezembro Cantata de Natal. Em alguns anos, o Natal é 

celebrado com apresentação de um coral infantil e 

da CMML. 



 
34 

Festa do Rosário e Bandas de Congo 

As festas religiosas formam a maior expressão cultural do município, tendo 

surgido ao final do século XIX, ainda no período escravocrata. Ela ocorre em 

várias comunidades do município, sendo a mais antiga a da cidade de Paula 

Cândido, que acontece desde 1853. O congado é uma parte fundamental desse 

evento, sendo símbolo de tradição e cultura afro-brasileira. O mito em relação ao 

surgimento dessas confrarias em Minas Gerais está relacionado à devoção a 

Nossa Senhora do Rosário, cuja imagem se escondia no mar (ou na mata) e, 

ainda que o fazendeiro branco tentasse por várias vezes colocá-la na capela, 

somente os escravos com seus tambores  conseguiram fazer com que a santa 

permanecesse no altar. A história que envolve a tradição do congado remete a 

uma guarda específica, os moçambiqueiros54, que seriam “os responsáveis pelo 

resgate de Nossa Senhora do Rosário que estava dentro do mar”55 utilizando 

seus instrumentos. 

Pela fundamentação mítica, as guardas se formaram ainda na África, quando 

uma imagem de Nossa Senhora do Rosário apareceu no mar. O grupo do 

Congo se dirigiu para a areia e, tocando seus instrumentos, só conseguiu fazer 

com que a imagem se movesse uma vez: num movimento rápido, Nossa 

Senhora se encaminhou para a frente e parou. Então vieram os negros 

moçambiqueiros, batendo seus tambores recobertos com folhas de inhame, 

cantando para a Santa e pedindo-lhe que viesse para protegê-los.56 

No município existem duas bandas de congo, Nossa Senhora do Rosário, 

derivada da antiga Antônio Coelho – que foi a primeira a surgir em Paula Cândido 

–, e José Lúcio Rocha, do distrito de Airões. Essas formações existem há mais de 

um século e meio, sendo responsáveis por carregar boa parte da memória e da 

história da região. Apesar de guardarem suas divergências desde a constituição, 
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elas apresentam características semelhantes tanto no modo de se vestirem 

quanto no de cantar. Ambas usam fitas e capas coloridas, chapéus com muitos 

enfeites e brilho; nas músicas, as letras e os ritmos, são expressões da cultura 

afro descendente na Festa do Rosário. Outra característica das guardas da região 

é a participação de crianças, elas também se vestem de branco, usam os 

chapéus do congado e tocam pandeiro.  

Essas crianças exercem um papel importante na manutenção da tradição 

do congado na região de Airões e Paula Cândido e na percepção de um 

conhecimento que é passado oralmente, já que todas as letras são aprendidas 

nos ensaios e apresentações, através da escuta (ainda não há um registro escrito 

com todas as letras). Quanto ao uso dos instrumentos é visível que não há uma 

regra, o que se percebe é que são utilizados desde cuíca e reco-reco à sanfona e 

violão, todos eles, mesmo não tendo o som aparente o tempo todo, dão um ritmo 

especial às letras. No entanto, por ter uma grande quantidade de crianças 

pandeiristas, esse instrumento é o que mais ecoa durante as apresentações e é o 

que mais dá ritmo aos cantos, além dos tambores. As letras das músicas 

cantadas por essas bandas são um documento vivo, fonte imaterial, que relata as 

dores do passado, da escravidão, e do cotidiano atual. 

As duas bandas são compostas, em sua maioria, por homens, 

rememorando o terno de Moçambique, principalmente na banda Nossa Senhora 

do Rosário, que até o ano de 2018 era formada apenas por homens, no ano 

seguinte, duas meninas começaram a participar carregando as bandeiras – uma 

mudança importante, mas ainda tímida. Na banda José Lúcio Rocha, ainda que a 

maioria seja do sexo masculino, as mulheres têm papel importante e, nesse 

sentido, vale citar as ações de Maria de Lurdes Mateus, que foi a primeira mulher 

do município a entrar em uma banda de congo e hoje ocupa posição de grande 

valor no grupo. 

A primeira Festa do Rosário do município ocorreu em 1853, com o 

objetivo de arrecadar fundos para dar continuidade à construção da Igreja do 

Rosário – segunda da paróquia – que terminou somente em 1862. Os fazendeiros 
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donos de escravos, além de ceder a mão de obra, também doavam materiais e se 

responsabilizavam por acompanhar o andamento da edificação. Desde o início do 

festejo os santos reverenciados no cortejo são, além de Nossa Senhora do 

Rosário, São Benedito e Santa Efigênia – santos negros, cujas histórias de vida 

se aproximam daquela vivida pelos escravos. Desde seu surgimento até as 

últimas edições, a festa foi ressignificada e passou por várias mudanças. 

Hoje, em Paula Cândido, a festa acontece em três dias, contando com missa 

e hasteamento do mastro na sexta-feira; alvorada, missa, reinado e chamada da 

mesa no sábado. O domingo é o principal dia, em que acontece a missa, seguida 

de uma apresentação da Corporação Musical Monsenhor Lisboa (que também 

acompanha toda a festa), almoço para a comunidade, chamada da mesa, 

procissão, benção na Igreja Matriz de São José e troca das coroas na Igreja 

Nossa Senhora do Rosário. Em todo o município, o festejo reúne além de 

moradores, visitantes de várias regiões, pesquisadores e fotógrafos. Tanto na 

cidade quanto em seu distrito, a praça principal é ocupada por barraquinhas, 

gerenciadas por comerciantes que vêm de várias localidades do país e vendem 

os mais variados produtos. A Festa do Rosário, desse modo, deixou de ter um 

significado apenas religioso, para se tornar um patrimônio cultural ainda não 

tombado, que contribui para o turismo e a economia. 

 

José Lúcio Rocha 

Filho de João Rocha e Laura Rocha, nasceu entre as décadas de 1910 e 

1920 na Fazenda da Reserva. Dos seis irmãos que José Lúcio Rocha tinha, 4 

eram congadeiros – Jacinto era rei do meio, Chico e Leonídio eram violeiros, e 

Mário era pandeirista; além deles tinha as irmãs Geralda e Alzira.  

Na Fazenda da Reserva aprendeu diversos trabalhos rurais, era carreiro e 

serralheiro, confeccionava balaios, pandeiros e caixas. Gostava muito de pescar e 

uma de suas maiores virtudes era a paciência. Através dela também passava 



 
37 

oralmente seus conhecimentos sobre o congado e ensinava músicas e 

embaixadas para crianças. Tinha boa memória e podia cantar por horas sem 

repetir nenhum verso, era capaz de compor letras na hora, como um repentista. 

Compôs muitas músicas que a banda de congos entoa até hoje.  

Por ser um homem muito respeitado em seu meio, a banda de congos de 

Airões passou a carregar seu nome. José Lúcio Rocha faleceu no início da 

década de 1970, depois de adoecer.  

 

Raimundo Januário  

Raimundo Notato do Nascimento nasceu em 22 de março de 1913 no 

Córrego do Meio, em Airões. Filho de Januário Cacaceno do Nascimento e 

Epalmira do Nascimento, era um dos sete que o casal teve. Ficou conhecido 

como Raimundo Januário ou Raimundo Sanfoneiro.  

Casou com Altina Tibúrcio do Nascimento e tiveram sete filhos: Adelino, 

José Miguel, Raimundo, Waldir, Walter, Maria Teonila e Ivan. Era lavrador e dos 

melhores amansadores de animais da região, aquele que com ele conviveram 

contam que às vezes um animal era levado até ele por um grupo de homens, dias 

depois poderia ser buscado por uma criança. 

Era sanfoneiro e mestre na banda de congo José Lúcio Rocha, com o qual 

conviveu. Era humilde e de bom caráter e, mesmo não sendo alfabetizado tinha 

muito conhecimento, os quais passava adiante. Faleceu em 1997, aos 84 anos. 

 

Emerson Rodrigues Lisboa 

Emerson Rodrigues Lisboa nasceu em 22 de dezembro de 1972, filho de 

Fábio da Costa Lisboa e Lea Maria Rodrigues Lisboa. Cresceu e estudou no 

município de Paula Cândido, fez um curso técnico em Contabilidade na cidade de 
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Viçosa, se graduou e pós graduou em Gestão de Recursos Humanos na 

Faculdade Dom Alberto. 

Entre os anos de 2005 e 2011 foi presidente da Banda de Congo Antônio Coelho, 

e entre 2010 e 2012 foi o Diretor da Casa da Cultura Padre Antônio Mendes e 

Secretário de Cultura e Turismo. Entre 2008 e 2012 foi Presidente do Conselho 

do Patrimônio Histórico e Cultural de Paula Cândido. Possui grande interesse pela 

história do município e, devido a seus conhecimento e guarda de arquivos 

importantes, recebe pesquisadores do município e de outras cidades 

 

 

Trajetória musical e a CMML 

A primeira banda do então distrito de São José do Barroso foi criada ainda 

no período imperial, no ano de 1880 pelo padre José Maria Lisboa. Durante as 

décadas de 1910 até 1940 o cenário cultural do distrito era marcado por intensas 

disputas políticas que influenciavam o cenário musical e, apesar de ter incentivo 

de religiosos como o Monsenhor Lisboa, a primeira banda, chamada de Lira São 

José, servia a interesses de determinado partido, o PRM (Partido Republicano 

Mineiro), além de participar das festividades religiosas, também se apresentava 

em comícios. O partido de oposição PP (Partido Progressista) criou, então, outra 

banda, a Lira 16 de Fevereiro, já que a que existia no município ficava 

impossibilitada de participar de seus eventos, pois já estava comprometida com o 

partido divergente. 

No entanto, mesmo com apoio financeiro de políticos e fazendeiros da 

região, ambas as bandas se enfraqueceram – os músicos viviam migrando de 

uma banda pra outra e a Lira 16 de Fevereiro acabou. Na década de 1940, outra 

banda foi criada, a Santa Cecília, também com a finalidade de atender aos 

interesses do PR – e, portanto, passa a ser rival da Lira São José. Antônio 
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Teixeira, filiado ao partido, consegue os instrumentos e convida José Isabel 

Portugal para ser maestro. Mas em meados da década a banda encerra suas 

atividades, diante da recusa de José Isabel em envolver o conjunto em disputas 

políticas. 

A forte rivalidade política, ao mesmo tempo em que contribuía para a criação 

de novas bandas de música, enfraquecia a cultura do então distrito de São José 

do Barroso, uma vez que esses conjuntos tinham por finalidade atender eventos 

políticos e corroborar com as ideias defendidas por cada partido. Desse modo o 

objetivo primeiro ficava de lado, os músicos trocavam de banda por conta dessas 

disputas, maestros se mudavam de cidade, instrumentos eram encaixotados e 

bandas encerravam suas atividades. Sem contar que, por conta dessa rivalidade, 

os grupos musicais não se apresentavam juntos, não havia espaço para um 

sentimento de contribuição cultural entre eles.  

 

Imagem 14: Banda identificada como "Barrosense", provavelmente Lira São José. Entre os musicistas são 

identificados Maria Neves e Djalma Victor dos Santos, de branco ao centro. Fonte: Museu Virtual de Paula 

Cândido. 
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Desse modo a Banda Santa Cecília, que anda resistia, chegou ao fim pouco 

depois de ser criada, ainda na década de 1940. Seus músicos e o maestro José 

Isabel Portugal foram para a Lira São José, que voltou a funcionar depois de um 

tempo parada. Esses músicos, juntamente com moradores de São José do 

Barroso, organizaram uma “Sociedade Musical”, no ano de 1950 com o objetivo 

de promover cultura e arte sem envolvimento político ou disputa partidária. A 

partir dessa organização surgiu a Corporação Musical Monsenhor Lisboa, que 

tem como data oficial de inauguração o dia 25 de Março de 1951. Seu nome é 

uma homenagem ao pároco que incentivava a cultura em São José do Barroso e 

faleceu em 1917. 

 

 

Infográfico 1: Linha do tempo da criação das bandas de Paula Cândido 

A CMML tinha à frente de seus trabalhos o maestro José Isabel Portugal, 

que permaneceu nessa função até seu falecimento, em 1983. Desse ano até 

1987 o responsável por reger o grupo foi seu filho mais velho, José Vítor Portugal, 

que também foi o mentor da escola de música na cidade. Prezando pelo gosto 

musical e disciplina para aprender, José Vítor ensinava o que havia aprendido 

com seu pai a jovens de sua família e da comunidade. Ao mesmo tempo que se 
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dedicava à Corporação, participava do Conjunto de Sopros da Universidade 

Federal de Viçosa – parceria que foi fundamental na formação de diversos 

músicos paulacandidenses, especialmente nas décadas de 1990 e 2000.  

 

Imagem 15: Corporação Musical Monsenhor Lisboa, década de 1980. Ao centro, segurando um certificado, 

vemos o maestro Vicente Hilário Portugal. Fonte: Grupo do Facebook da CMML 

A Corporação ficou desativada por dois anos, quando José Vítor foi 

convidado para reger uma banda de música de Viçosa, a Lira Musical Santa Rita, 

e só voltou a seu pleno funcionamento quando Vicente Hilário Portugal assumiu 

como maestro, dando continuidade ao trabalho de seu irmão. Foi nesse período 

que a banda, que até então só contava com músicos homens, teve suas primeiras 

musicistas. Jovens da família Portugal, que viam a arte de fazer música como 

algo natural, aprenderam a tocar Clarineta e tiveram sua capacidade colocada em 

cheque por conterrâneos que acreditavam que mulheres tocando seriam como 

bibelôs a enfeitarem a banda, e não ajudariam de fato a compor um arranjo. Rita 

de Cássia Portugal Rodrigues, Rosany Aparecida de Souza Portugal e Cristiane 

Gomes Portugal não só provaram que essas pessoas estavam enganadas, como 
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contribuíram para modificar a estrutura da Corporação, que mais tarde passaria a 

ter somente clarinetistas mulheres. 

 

Imagem 16:  Integrantes da CMML em festa do Rosário de 2016. É possível observar um número expressivo 

de mulheres. Acervo Pessoal. 

Durante anos a Corporação participou de festivais, encontros de bandas e 

se apresentou na Semana do Fazendeiro, sendo reconhecida em toda a região. O 

último encontro de bandas foi em Piranga, em 2016. Atualmente, sua participação 

é mais expressiva nas Festas do Rosário do município. Ainda hoje a Corporação 

dá continuidade à escola de música, contribuindo para o desenvolvimento cultural 

do município e integrando novos membros.  

A nova sede, inaugurada em 2012, conta com uma sala que funciona como 

arquivo e sala de aula, pois além dos armários possui um pequeno quadro negro 

que o maestro Vicente Portugal utiliza para ensinar aos alunos e alunas as 

primeiras notas. A partir dessa primeira noção, o/a aluno/a escolhe o instrumento 

que irá tocar e começa a aprender pequenas canções, que nos remetem à 
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infância a ao natal. O primeiro dobrado que todos aprendem é o intitulado “Bias 

Fortes”, música mais conhecida da CMML, seguida de outras também muito 

tocadas como “Antônio Quirino” e “Zero”, uma música de fôlego. Além dessas, 

tocadas em procissões e Encontros de Banda, há outras como o “Hino de Paula 

Cândido” e o “Hino Nacional”, tocadas em eventos municipais como o Desfile de 7 

de Setembro. 

 

Monsenhor Lisboa 

 

Imagem 17: Monsenhor Lisboa, 1906. Acervo: Emerson Lisboa 

A Corporação criada na década de 1950 homenageia em seu nome um 

pároco importante para história da cidade. Filho de José Maria da Silva Lisboa e 

Joana Ferreira de Castro Lisboa, José Maria da Silva Lisboa Júnior nasceu no dia 

15 de abril de 1853, em Santo Antônio de Pádua57, município do Rio de Janeiro. 

Iniciou os estudos ainda em sua cidade natal e ingressou no Colégio do Caraça 

em 1869, sob matrícula nº 486, identificado como vindo de São Félix – que hoje é 

um bairro da cidade. 
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O Colégio do Caraça foi um importante centro de formação nos século XIX e 

XX, contribuindo para o desenvolvimento de importantes personalidades 

históricas, tal como o presidente Artur Bernardes. Pelas imagens disponíveis no 

site do Colégio, também é possível perceber que se aprendia instrumentos 

musicais. O tempo todo era dedicado a algum aprendizado, as aulas aconteciam 

de manhã e a tarde, no período noturno os alunos exercitavam o que haviam 

aprendido até então. 

De acordo com Aristides Pompeu, Lisboa foi ordenado sacerdote em 1879 e 

se tornou pároco em 188058. No livro de batismo e sepultamento de escravos da 

paróquia de Paula Cândido, consta assinatura do “Vig.o Lisboa”  nos últimos 

meses de 1878, provavelmente auxiliando o vigário Antônio Augusto da Silva 

Lagôa, que também assinava atas de batismo. Já em 1879, a assinatura que 

consta é “O Parocho Lisboa” – há ainda, a possibilidade de ele ter organizado o 

livro de batismo de escravos e passado e limpo registros de anos anteriores que 

se encontravam em folhas esparsas.   

 

Imagem 18: Fazendeiros de São José do Barroso e Monsenhor Lisboa, 1906. Acervo: Emerson Lisboa. 
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Ainda na década de 1880, o Pároco teria criado uma banda de música em 

São José do Barroso59. Inspirado pelo gosto musical que, muito provavelmente, 

adquiriu no Colégio do Caraça, o sacerdote sentia falta de uma banda que 

animasse as festas religiosas, surgiria, assim, a Lira São José60. Sua contribuição 

não se deu somente no campo da cultura, na educação Lisboa foi uma figura 

importante no início do século XX. No “Ponto de Diário dos alumnos da escola do 

sexo masculino de S. José do Barroso, regida pelo professor Samuel João de 

Deus”, de 1908, vê-se a assinatura do Monsenhor em todas as páginas. Esse 

aporte pode ter se dado justamente por todos os conhecimentos adquiridos em 

sua formação, já que havia aprendido tantos conteúdos e línguas diferentes no já 

referido Colégio, ele teria muito a ensinar. De acordo com Pompeu, o próprio 

padre foi responsável pela vinda do professor Samuel João de Deus61. 

Monsenhor José Maria Lisboa da Silva faleceu no dia 18 de fevereiro de 

1917, vitima de um derrame cerebral. Seu corpo jaz na Igreja Matriz de São José. 

Como memória de sua importante atuação no então distrito, o padre tem, além da 

Corporação Musical, uma rua que leva seu nome, a principal da cidade. 

 

Vicente Hilário Portugal 62 

Filho de José Isabel Portugal e Hermínia Soares, Vicente Hilário Portugal 

nasceu em Porto Firme em 1940. Veio para Paula Cândido junto com sua família 

em 1944, quando seu pai foi convidado para reger a recém criada Lira Santa 

Cecília63. Desse modo, Vicente e seus sete irmãos aprenderam desde cedo a 

apreciar a música instrumental. Na juventude participara de grupos de teatro e 

seresta na cidade. 
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Se casou com Matildes de Oliveira Portugal em 1973 e tiveram três filhas, 

das quais duas também são musicistas. É membro da Conferência São Vicente 

de Paulo e está à frente da Corporação Musical Monsenhor Lisboa desde 1989 

como maestro e professor. 

Deu continuidade à escola de música, ensinando crianças, jovens e adultos 

a arte de compreender as partituras. Na Universidade Federal de Viçosa, além de 

participar do Conjunto de Sopros como trombonista e tubista, foi instrutor de 

instrumentos musicais da Oficina de Criatividade da Divisão de Assuntos 

Culturais.  Além de arranjador, compõe músicas como o dobrado Saudoso Pai, o 

mais importante de sua autoria, o dobrado Áureo Lisboa (que homenageia o 

primeiro presidente da CMML), a valsa Amizade Sincera (que homenageia 

Fabiano Firmiano), a marcha festiva Monsenhor Licínio e o choro Choramingando 

(uma brincadeira que lembra o choro da criança). 

Para além dessas atividades e trabalhos que Vicente exerce, a CMML 

passou a ser respeitada e prestigiada em toda a região também por suas diversas 

participações em encontros de bandas e apresentações, que rendiam sempre 

boas memórias e história cômicas que são contadas por seus membros até hoje.  

 

José Isabel Portugal  

Filho de João Carolino Ribeiro e Lucia Ribeiro, José Isabel Portugal nasceu 

em 4 de julho de 1888e, Calambau (atual Presidente Bernardes). Casou-se com 

Hermínia de Araújo Soares, com quem teve 11 filhos, três deles instrumentistas. 

Se mudou para São José do Barroso em 1943 a convite de Antônio Teixeira 

para reger a banda São José. Em 1949 participou da iniciativa que criaria a atual 

Corporação Monsenhor Lisboa, da qual foi primeiro regente. Como passar dos 

tempos a regência ficou a cargo de seus filhos, José Vitor e depois Vicente 

Portugal.  
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Além de se dedicar à cultura, regendo importantes bandas do então distrito, 

José Isabel exercia a profissão de seleiro (pessoa que fabrica selas). Faleceu em 

5 de fevereiro de 1983, com 94 anos deixando um legado musical para sua 

família e para a cultura do município. 

 

José Irias 

José Irias nasceu em 20 de outubro de 1915, filho de Raimundo Lourenço e 

Maria Rosa de Jesus. Foi comerciante e desde cedo demonstrava gosto pela 

música, desse modo, na década de 1930 entrou para a Lira São José, tocando 

bombardino e auxiliando na regência. Com o falecimento de um dos maestros, 

José irias passou a reger a banda sozinho, se dedicando para que o grupo 

permanecesse.  

Em 1955 se casou com Laudelina Rosa de Jesus, tendo José Irias Filho, 

Solindo Irias, Verônica da Conceição Irias e Maria Imaculada Irias como frutos 

dessa relação. Passou o amor pela música a seus filhos, netos e bisnetos. Alguns 

deles compõem, ainda hoje, a banda de música da cidade, tais como Sara Elen, 

clarinetista, Jhéssika Irias, saxofonista, e Geiverson Eduardo Irias, que utilizava o 

instrumento do avô para tocar na Corporação Musical Monsenhor Lisboa. José 

Irias faleceu em 18 de setembro de 1956, vítima de infarto fulminante.  
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VI. Educação  

 

Em São José do Barroso a educação contou com o incentivo de padres. 

Para além dessa perspectiva religiosa, também havia professores e professoras 

que lecionavam em fazendas e escolas, tendo lugares separados para meninos e 

meninas. Na década de 1880, de acordo com Pompeu, já havia uma escola para 

o sexo masculino em São José do Barroso, que seria comandada pelo professor 

Antônio Augusto Rosa64 - essa já constava em registro de 1875 como uma das 

escolas estaduais do município de Ubá, mas não estaria funcionando ainda, muito 

provavelmente, pela falta de professor65.  

A primeira escola masculina do Curato de São José do Barroso, oitava 

do município de Ubá, foi inicialmente criada pela portaria de 23 de 

janeiro de 1867. Porém, em 24 de abril de 1868, ela foi suprimida. Por 

falta de fontes, não foi possível conhecer o motivo dessa ação. Em 16 de 

setembro de 1870 ela foi criada novamente e teve o seu primeiro 

professor, Raymundo Nonato de Faria, nomeado em 25 de maio de 

1871. Ele permaneceu no cargo até 15 de junho de 1874, quando foi 

demitido. Não foram encontrados registros sobre essa escola depois 

dessa data, o que é um indício de que ela deve ter permanecido vaga.66 

O distrito ganharia outra escola destinada à educação masculina ainda em 

1870, essa teria, entre os anos de 1871 e 1888, os seguintes professores, quais 

sejam, Raymundo Nonato Faria, Honório Carlos da Rocha, Lino Lourenço Borges, 

Antônio Augusto Alves e José Gommarano67. É necessário ressaltar que durante 

o século XIX, último século em que a escravidão era legal no país, educação era 

um serviço ofertado para os cidadãos, ou seja, pessoas livres – e os mais 

favorecidos, nesse caso, eram os filhos de escravocratas. Apesar de o distrito já 
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contar com duas instituições para o sexo masculino, uma parcela muito pequena 

da população – que em 1872 somava 2637 habitantes68 – frequentava escola.  

Isso reforça a ideia popularmente conhecida de que os meninos pobres 

estavam cumprindo sua função de contribuir para o sustento da família, 

dedicando-se desde cedo ao trabalho. No município de Ubá, São José do Barroso 

seria um dos distritos com menor número de meninos e meninas em idade 

escolar que frequentavam a escola (79%), tendo um alto número de analfabetos 

(80,8%)69. Na década seguinte à referente a esses dados, chegaria no município 

um padre instruído no Colégio do Caraça, não seria imprudente dizer que José 

Maria Lisboa influenciou fazendeiros da região, já que alguns deles enviaram 

seus filhos para adquirirem conhecimento fora do distrito.  

Nesse período, os meninos deveriam aprender, além de ler e escrever, 

noções de aritmética, geometria, gramática e leis nacionais; às meninas deveria 

ser ensinado conhecimentos mais limitados sobre matemática e um aprendizado 

maior sobre fazeres domésticos 70 . No distrito de São José do Barroso, 

coincidentemente ou não, somente após a chegada do padre Lisboa é que 

surgiria a primeira escola para meninas, criada em 1880. Em três anos passaram 

nessa instituição as professoras Adelaide Augusta da Rocha e Rosalina Amélia 

Mayrink Brandão. Aristides Pompeu informa que ela teria ocupado a direção entre 

1886 e 1897. 

Sabe-se que no distrito de São José do Barroso (que no período republicano 

não mais pertencia a Ubá, mas novamente a Visconde do Rio Branco), em 1907 

funcionava a “escola do sexo masculino de São José do Barroso” que era regida 

pelo professor Samuel João de Deus e é bem provável que continuasse em 

funcionamento uma escola do sexo feminino. No diário de frequência dos alunos 

é possível notar que cada página era assinada previamente pelo Monsenhor 
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Lisboa, havia uma lista com os nomes dos alunos e um espaço para anotações 

das ausências de cada dia da semana. 

A escola recebia no começo do ano 82 alunos e, a inferir pelo diário, todos 

estariam agrupados na mesma turma. A cada mês era avaliado, com notas de 0 a 

10, além do aproveitamento de todas as matérias, o comportamento de cada 

aluno. Nota-se que os faltosos recebiam notas inferiores, e havia também o 

abandono dos estudos ao longo dos meses. O ano letivo naquele período era 

pensado de uma forma diferente da que vemos atualmente. O período escolar 

tinha início na última semana de janeiro, não havia feriado de carnaval, férias de 

julho ou a semana do saco cheio – um longo recesso do feriado de 12 de outubro. 

As aulas iam de segunda a sábado e, ao final do ano, havia um exame final para 

aprovar ou não o aluno.  

Nesse período, de acordo com Geraldo Lisboa71, as escolas funcionavam 

em locais separados, geralmente nas casas das professoras – o que dificultada a 

comunicação entre elas no período de aulas. Somente na década de 1940 é que 

seriam criadas as Escolas Reunidas, abrigando no mesmo prédio turmas da 

escola feminina, tendo Dona Clotilde como professora, e masculina, que tinham 

aulas com o professor Samuel João de Deus. Como o número de alunos era 

superior, a professora Maria Dionízia de Deus ficou encarregada de auxiliar nas 

turmas do sexo masculino. A escola contava com “5 salas de aulas bem 

espaçosas em um prédio de 2 andares, localizado na rua Monsenhor Lisboa, em 

frente a Matriz de São José”72. Na década de 1950 já havia turmas mistas, alunos 

do segundo ano do ensino fundamental criaram, em 1952, um jornal para divulgar 

as ações na escola e informações relevantes para o distrito de São José do 

Barroso.  
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Imagem 19: Jornalzinho Infantil Escolar dos alunos do segundo ano do ensino fundamental e da professora 

Maria do Carmo Melo, das Escolas Reunidas de São José do Barroso, 1952. Fonte: Museu Virtual de Paula 

Cândido. 
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A primeira diretora dessa escola teria sido Antônia Cecília de Deus, filha dos 

professores Maria Dionízia e Samuel João de Deus, que havia se formado na 

Escola Normal N. S. do Carmo, em Viçosa, no ano de 1924. Nessa escola, a 

relação de seus exames finais com as respectivas notas, dá um parâmetro das 

disciplinas que cursou, que incluíam além de Português, Costura e trabalhos 

manuais, Música, Francês, Física e química, Aritmética e escrituração mercantil, 

Pedagogia e Higiene, entre tantas outras.  

Além da diretora, as Escolas Reunidas contava com algumas professoras 

tais como Tomazina Ferreira, Nazaré Fernandes Roque, Lília Duarte Teixeira e 

Maria do Carmo Ferreira. Alguns anos depois o educandário foi elevado “a  grupo 

e passou a se denominar Grupo Escolar Professor Samuel João de Deus”73, em 

homenagem a seu primeiro professor. Entre as décadas de 1940 e 1950 foi criado 

também o grupo escolar Coronel Antônio Faustino Duarte, mas foi dissolvido 

poucos anos depois devido ao pequeno número de alunos74. De acordo com José 

Maurílio Valente, houve na gestão de Antônio Pedro Braga (década de 1940), 

então prefeito de Visconde do Rio Branco, uma escola com o nome de Paula 

Cândido – em homenagem ao médico sanitarista; na época, São José do Barroso 

era um dos distritos do município. Nessa época, grupos escolares eram 

responsáveis apenas pela formação inicial, que seria o antigo primário, o que hoje 

corresponde ao ensino médio seria ofertado apenas em Colégios – o que Paula 

Cândido ainda não tinha. Por conta disso, muitos jovens ficavam sem concluir sua 

formação ou iam para outras cidades, como Ponte Nova.  

Provavelmente na década de 1960, foi inaugurado em Paula Cândido o 

primeiro Ginásio Escolar, que contou com incentivo do padre Antônio Mendes. Em 

discurso para a aula inaugural, o Padre Licínio Fernandes ressaltava que entre os 

obstáculos para a existência da instituição estaria o local e construção do prédio, 

bem como a contratação de professoras, já que as que moravam no município 
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estaria “assoberbadas de serviços quer no grupo quer na família”75. As soluções 

desses problemas foram encontradas pelo padre Mendes, que conseguiu o prédio 

e o “professorado”, que viria de Viçosa. Anos depois, o Grupo Escolar Professor 

Samuel João de Deus se tornou também um colégio e, como não havia demanda, 

o Ginásio Padre Antônio Mendes foi fechado76. Atualmente o prédio abriga o 

centro de saúde e o museu do município, ambos levam o nome do padre.  

 

Imagem 20: Construção do Ginásio Padre Antônio Mendes. Acervo Digital: Museu Virtual de Paula Cândido 

Ao longo dos anos o número de escolas foi aumentando, passando a 

abranger a área rural. Em 1953, as 17 escolas estavam distribuídas entre 

Pinheiros, Araçá, Encadeado, Timbó, Queira-Deus, Alto da Serra, Bagaceira, 

Cantinho do Céu, Airões (que contaria com dois estabelecimentos), São Mateus, 

Colônia, Macuco, Lambari e Santo Antônio, além de duas escolas na sede do 

município, atendendo aproximadamente 850 alunos77.  Na década de 1960 esse 

número subiria para 20. Na década de 1990, na gestão de José Ney Alves (1993 
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– 1996), duas Kombis faziam o transporte de estudantes dos anos finais do 

Ensino Fundamental para a escola Professor Samuel João de Deus.   
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Imagem 21: Escolas rurais de Paula Cândido. Da esquerda para direita: Alto da Serra, Bagaceira, São Mateus, 

Macuco, Taquaraçu, Morro do Jacá, Lamin e Quatro Barras. Acervo digital: Museu Virtual de Paula Cândido.  
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Coronel Antônio Faustino Duarte e Professor Samuel João de Deus era o 

nome das duas escolas que se encontravam na sede do município. É bem 

provável que a primeira tenha ficado conhecida popularmente como “escola de 

lata”, já que, inicialmente, havia sido construída de material pré-fabricado e, de 

acordo com o Padre Licínio Fernandes em seu discurso de inauguração, 

“expunha os alunos a calor extremo no verão e muito frio no inverno”78. As 

escolas de latas fizeram parte de um projeto de padronização de edifícios 

escolares do estado de Minas Gerais na década de 1950, a preferência por 

material pré-fabricado se daria pelo prazo em que o projeto deveria ser 

executado: 9 meses apenas79. O estabelecimento foi construído na gestão do 

prefeito Áureo da Silva Lisboa, que governou o município entre os anos de 1959 e 

1963, em terras doadas por Maria José Matias, popularmente conhecida como 

Dona Mulata. A escolha em homenagear o coronel barrosense seria por esse ser 

um “modelo de trabalho honesto, de tenacidade e de honradez”, um “homem de 

bem” nascido aqui80. A área da escola teria sido ampliada, em alvenaria, em um 

dos mandatos de João de Carvalho Soares – essa ampliação também era 

prevista no projeto, uma vez que a construção de lata deveria ser temporária81. A 

escola foi municipalizada ao final da década de 198082, desde então, passou por 

outras reformas e ampliações e hoje conta com quadra coberta, 11 salas dividas 

em dois pavilhões e biblioteca, que atendem cerca de 400 crianças de todo o 

município no ensino fundamental. No total são 20 turmas de 1º a 5º ano, contando 

com a EJA – que funciona no período noturno. 

A escola Professor Samuel João de Deus passou a funcionar em outro 

endereço, em prédio construído com recursos estaduais, no modelo CARPE 
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(Campanha de Reparo e Restauração dos Prédios Escolares), cujo objetivo 

também era estabelecer um padrão na construção ou reparo desses edifícios. O 

novo edifício foi inaugurado em 1986. Na década de 1990 funcionava durante 

todo dia, sendo que no período matutino funcionavam 12 turmas de ensino 

fundamental e magistério, à tarde havia 8 de ensino fundamental, mesmo número 

de turmas do período noturno83. Atualmente a escola recebe alunos dos anos 

finais do ensino fundamental e ensino médio, que também conta coma 

modalidade Integral e Integrado.  

Fora da cidade, entre as escolas que atendiam a demanda dos alunos da 

zona rural estavam as Escolas Reunidas de Airões – antes disso, é provável que 

houvessem salas de aulas separadas em dois lugares, o que levou José Maurílio 

Valente a colocar em seu relatório que o distrito contava com duas escolas. Essas 

Escolas Reunidas foram construídas em terreno doado pela igreja, 

especificamente por Dom Oscar de Oliveira, arcebispo de Mariana, em 1954. A 

escola entraria em funcionamento em fevereiro de 1955, tendo Eponina Ferreira 

como primeira professora, recebendo alunos de 1º a 3º séries (de acordo com 

denominação da época) do ensino fundamental. Antes de Eponina Ferreira, Maria 

Cornélia de Queiroz, Antônio Lourenço, Honorata Correia e Dorvina foram 

algumas das docentes que lecionaram para crianças em Airões84. Em 1969, Edith 

de Andrade Roque passou a lecionar para turmas de 4º série.  Em 1971 a escola 

passou a se chamar Escolas Combinadas de Airões e teve, durante a década de 

1980, a extensão do ensino, atingindo alunos de todo o ensino fundamental (1º a 

8º série) 85 . Foi nesse período que a escola ganhou a nomenclatura que 

homenageava o primeiro prefeito do município e passou a se chamar Escola 

Estadual José Maurílio Valente. A escola recebe alunos de zonas rurais próximas 

e da comunidade quilombola Córrego do meio. Além dela, outra escola destinada 
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à comunidade rural é a Escola Municipal Geraldo Lopes de Carvalho, que atende 

as crianças dos Barros.  

Essa escola, assim como outras de regiões rurais, teve início em uma 

fazenda. Em 1965, o proprietário da Fazenda Santa Rosa, Geraldo Lopes de 

Carvalho, cedeu um espaço para funcionar algumas salas de aula em que os 

filhos do fazendeiro ensinavam as crianças. Esse espaço receberia o nome de Lar 

Escola da Fazenda Santa Rosa, na década de 1980 o educandário, que já 

contava com mais professores, passou a funcionar em outro lugar, uma 

construção foi erguida em terreno doado por Francisco Ferreira de Paula – até 

então a comunidade era chamada de São Geraldo. Em 1988 se tornou Escola 

Estadual Geraldo Lopes de Carvalho86 e em 2011 foi municipalizada, mantendo a 

homenagem ao fazendeiro. Atualmente funciona em período diurno com 7 turmas, 

recebendo 81 crianças de 3 a 11 anos (maternal ao 5º ano do ensino 

fundamental), que são alocadas, em período matutino e vespertino, em 4 salas de 

aula. 

 

Padre Antônio Mendes 
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 Antônio Mendes nasceu em Viçosa, em 3 de agosto de 1914. Filho de 

Alvino Alves Ferreira Mendes e Gertrudes Ferreira Mendes87, estudou na cidade e 

obteve conhecimentos de enfermagem trabalhando em uma farmácia. Entre as 

décadas de 1920 e 1930 estudou no Seminário Menor e Maior de Mariana, 

cursando Latinidade, Filosofia e Teologia, e se formou em Direito pela 

Universidade Federal de Juiz de Fora. Entre 1972 e 1973 faz uma especialização 

em Educação pela Universidade federal de Minas Gerais88, em Belo Horizonte. 

Seus conhecimentos e sua proximidade com a educação fez com que o 

padre se tornasse também professor e incentivasse o ensino na região da Zona 

da Mata e outras regiões mineiras – visto que, em sua atuação como pároco de 

localidades como Santana do Alfié, Marliéria e Nova Era, pode conhecer diferente 

realidades. Dava aulas de Português, Política, Sociologia, Psicologia, Ética, 

Geografia, Legislação Florestal, Administração e Literatura no Colégio 

Agrotécnico, Curso Médio de Agricultura, Colégio Universitário e no curso superior 

de Economia Doméstica – curso esse que teve seu pioneirismo na então UREMG, 

atual Universidade Federal de Viçosa, a partir de esforços de Mendes.  
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Imagem 22: Pais de Padre Antônio Mendes. Fonte: Museu Virtual de Paula Cândido. 

 

Na década de 1950 teve importante participação na construção da Capela 

de São Tomás de Aquino, da então UREMG, e criou a conferência vicentina. 

Organizou a Semana Ruralista de Padres e Freiras, repassando, por 

intermédio dessa, princípios de Higiene, Agricultura e Alimentação. Lutou 

e obteve, com o seu reconhecido prestígio, verbas para a construção de 

edifícios da Universidade Rural e iniciou um trabalho extensionista que 

resultou na fundação e direção de dezesseis ginásios na Zona da Mata e 

no Sul de Minas [...].89 

Em Paula Cândido teve importante papel na criação de um ginásio, que 

deveria dar continuidade na formação inicial de muitos jovens. De acordo com 

padre Licínio Fernandes, ele teria conseguido não só o terreno, mas também 
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recursos para a construção do edifício e montar o quadro de professores que 

lecionaria na instituição. Por conta disso, o próprio padre Licínio escolheu o nome 

do novo estabelecimento escolar, que seria “Ginásio Padre Antônio Mendes”.  O 

padre e professor também incentivou a construção de ginásios – responsáveis 

pelo que seria o ensino médio hoje – em diversas outras cidades, tais como São 

Miguel do Anta e Coimbra. No dia da inauguração do edifício, o professor Antônio 

Mendes proferiu a primeira aula.  

Atuou diretamente na política viçosense, sendo vice-prefeito entre os anos 

de 1973 e 1976, incentivou a construção do Hospital São João Batista e criou, 

junto com o professor Pélmio Simões de Carvalho o Jornal de Viçosa (hoje, Folha 

da Mata)90. Na mesma década se tornou Cônego. Faleceu em 22 de janeiro de 

2002, deixando um grande legado para os religiosos, mas também para a 

educação mineira. 

 

Samuel João de Deus 
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Nascido em Mariana em 16 de junho de 1870, Samuel João de Deus era 

“filho natural” de Maria Rosa. Em sua biografia escrita por Aristides Pompeu91 não 

aparece o nome de seu pai, a julgar pela expressão filho natural que também 

aparece em registros de batismos de escravos de São José do Barroso, é 

possível inferir que Samuel não nasceu de uma relação estável, de um 

casamento – nos registros analisados em São José, quando uma criança nascia 

dentro do matrimônio a expressão utilizada seria filho legítimo.  

Em Ouro Preto fez seus primeiros estudos, se formando na Escola Normal 

em dezembro de 1890, um ano depois, de acordo com Pompeu, ele chegaria ao 

distrito de São José do Barroso, sendo recebido por Monsenhor Lisboa. 

Provavelmente ele estaria sendo designado para uma das escolas masculinas, 

uma estava vaga e outra teve como um dos últimos professores Francisco Muniz 

Affonso92. Em substituição a Affonso, João de Deus iniciou seu trabalho como 

professor  em fevereiro de 1890 na Escola Isolada do Sexo Masculino. 

Em 1896 se casou com a professora Maria Dionízia de Deus e tiveram duas 

filhas, Antônia Cecília e Araci Berenice. Sua esposa lecionava em casa, 

provavelmente para turmas de meninas, e também o ajudou na escola para o 

sexo masculino – que recebia um número bem maior de alunos. Em 25 de 

novembro de 1899 recebeu a carta patente lhe conferindo o título de Alferes, uma 

baixa patente do Exército.  
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Imagem 23: Samuel João de Deus e Maria Dionízia de Deus, s/d. Fonte: LISBOA, Geraldo. Op. Cit. p.364 

 

 

Se aposentou aos 61 anos de idade e faleceu com quase cem anos de idade, em 

1967. Como homenagem aos quase quarenta anos de serviço prestado na área da 

educação, a escola estadual da cidade de Paula Cândido leva seu nome.  

 

Eponina Conseça Pereira 
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Filha de José Domingos Pereira e Francisca Maternidade Ferreira Lima, Eponina 

Conseça Pereira nasceu em Calambau em 8 de abril de 1916. Era a mais velha de 13 

irmãos. Em sua terra natal cursou o ensino primário, tendo como uma de suas 

professoras Macrina Saturnina de Couto Ferreira,  e fez o magistério. Ainda criança, com 

aproximadamente 10 anos, dava aula em fazendas da região.  

Foi professora do ensino fundamental em Senador Firmino e em Viçosa. Fez um 

curso de formação para professora rural, em Florestal. Casou-se com José Messias de 

Castro e tiveram dois filhos. Mudou para Airões em 25 de março de 1955, após ser 

convidada para preencher a o cargo que havia ficado vago após a trágica morte de Dona 

Dorvina. Foi a primeira professora do prédio construído para ser as Escolas Reunidas de 

Airões. Preocupava-se com o aprendizado de seus alunos e era muito rígida.  

Após o falecimento de seu marido, casou-se novamente com João Pires Vieira 

Filho. Em reconhecimento ao seu trabalho como conhecida professora do distrito, a sala 

de informática da Escola Estadual José Maurílio Valente leva seu nome. Faleceu em 

Airões, em junho 2009, vítima de falência múltipla dos órgãos. 

 

 

 

Nazaré Fernandes Roque 
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Filha de Antônio Fernandes de Oliveira e Maria da Paz de Oliveira, Nazaré 

Fernandes de Oliveira nasceu em Conceição da Boa Vista, distrito de Recreio- MG, em 

20 de setembro de 1924 e era uma das mais novas de seus 15 irmãos. Estudou no 

Colégio Imaculada Conceição, em Leopoldina, e Colégio Nossa Senhora do Carmo, em 

Viçosa, onde se formou no magistério em 1944. 

Em 1940 sua família veio para Paula Cândido acompanhando um de seus irmãos, o 

conhecido Padre Licínio Fernandes. Iniciou sua carreira como professora em 1946 nas 

Escolas Reunidas de Paula Cândido, dando aulas para o ensino primário. Casou-se no 

ano seguinte com José Evangelista Roque e tiveram 10 filhos (Antônio Clésio, Terezinha 

Maria, Filomena Maria, Maria do Carmo, Maria Elizabeth, Paulo César, Leda, José Sávio, 

Alexandre e Mônica). Vive em Ponte Nova desde 1955, onde também lecionava e se 

aposentou em 1972. 
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ANEXOS 

1. Partituras da CMML 
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2. Reis Festeiros de Airões 

A festa de Airões, segundo relatos orais, teve início em 1888, no entanto, não foi 

encontrado o livro de atas antigo. 

1998 – Francisco Xavier da Silva e Nilza Helena da Silva 

1999 – Juscelino Augusto e Maria dos Anjos Paulino 

2000 – Isaias Teodoro Celestino e Maria das Graças Rocha  

2001 – Deiverson Junior Irias e Maria Rita Irias 

2002 – Aloísio Francisco Silva e Maria da Conceição Gregório  

2003 – Luís Antônio da Silva e Maria Lúcia Celestino 

2004 – José Arlindo Ernesto e Maria Amélia Mateus 

2005 – José Carlos Teodoro e Rita Marta Gomes 

2006 – Antônio Eulálio Custódio e Nair Josimar da Silva Custódio 

2007 – Paulo Augusto dos Santos e Vicentina Maria Máximo Ferreira 

2008 – Neimar Marinho Mendes de Almeida e Neiva Maria Mendes da Silva  

2009 - Neimar Marinho Mendes de Almeida e Neiva Maria Mendes da Silva 

2010 – Gerson Fernando Vieira e Vera Lucia da Silva  

2011 – Eduardo Fortunato e Conceição Gregório da Silva  

2012 – José Egídio de Souza e Júlia Barbara de Souza 

2013 – Silvano Márcio da Silva e Janete Cássia da Silva 

2014 – Marcelo Valentino da Cruz e Silvane Amaral da Cruz 

2015 – Jardel Almeida Valentino da Cruz e Marly Engraça da Cruz 
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2016 – Sebastião Augusto Estevam e Lourdes Maria Celestino 

2017 – Carlos Cézar da Silva e Maria Lúcia Celestino da Silva  

2018 – Pedro Antônio Catarino e Maria José de Souza 

2019 – Pedro Marques e Maria de Lurdes Celestino 

____________________________________________________________________________ 

3. Reis Festeiros da Chácara 

1998 – José Camilo do Amaral e Belmira Rita do Amaral 

1999 –  

2000 – Geraldo Jorge Ribeiro e Elizete Cardoso Bernardo 

2001 – Luis Bento da Fonseca e Maria A. Fonseca 

2002 – Luis Antônio Ribeiro e Maria Margarida Ribeiro  

2003 – Joaquim Pires da Silva e Laurinda Maria de Paula Silva 

2004 – Célio Daniel do Carmo e Joaquina Maria do Rosário 

2005 – Roberto Luis do Carmo e Eriete do Carmo 

2006 – José Osvaldo do Carmo e Elísia Elena do Carmo 

2007 – Alex Ribeiro Nepomuceno e Margareth Cristina Nepomuceno 

2008 – Emanuel Pires da Silva e Elísia da Conceição Silva 

2009 – Deiverson Júnior Irias e Maria Rita Aparecida Irias 

2010 – Luis Berito da Fonseca e Geisiane do Carmo da Fonseca 

2011 – Rafael dos Santos Evangelista e Maria Conceição dos Santos 

2012 – João Batista Pacheco e Josineia Pacheco Santos 
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2013 – Marcio Nepomuceno e Julia Ribeiro Nepomuceno 

2014 – José Carlos Celestino e Maria Rita Quintino 

2015 – José Carlos Celestino e Maria Rita Quintino  

2016 - Flaviano Alves de Assis e Sara Elen Irias D’Assunção 

2017 – Valdemar Jacinto e Liliane Jacinto  

2018 – Sebastião Justiniano da Fonseca e Maria Margarida de Amaral Fonseca  

2019 – Roberto Luiz Barnabé e Elenice Emília da Fonseca Barnabé 

________________________________________________________________________ 

4. Reis Festeiros dos Barros 

2005 – Sérgio Maciel do Carmo e Roseli Cristina de Mendonça 

2006 – José Marcos da Conceição e Maria José Alves 

2007 – Avelino de Paula Lana e Senhorinha de Paula Rosa 

2008 – Rogério Geraldo dos Santos e Miramar Nunes da Conceição 

2009 – Ágdo Aparecido Fernandes e Raimunda Áurea Fernandes 

2010 – José Lúcio e Angélica Rosa das Graças Nascimento 

2011 – Adão Ricardo dos Santos e Carmem Lúcia Fernandes Cardoso Santos 

2012 – Luis Gonzaga de Paiva e Regina Maria da Silva 

2013 – Gabriel Judas da Fonseca e Eva Filomena da Fonseca 

2014 – Helvécio Gonçalves e Luzia Aparecida Gonçalves 

2015 – Igor Emídio Tibúrcio da Silva e Neuza Pereira Emídio 

2016 – Wellingtom José da Silva e Maria Conceição da Silva 
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2017 – Josiney Santiago Ferreira e Leidiane Florência dos Santos Ferreira 

2018 – Daniel Henrique de Freitas e Vanda das Graças de Freitas  

2019 – Jesse Henrique da Silva e Iara Auxiliadora da Silva  

 

 

5. Lista de possíveis acervos 

Além das imagens e fontes referenciadas nessa pesquisa, segue abaixo lista de 

possíveis acervos e onde encontrá-los.  

Tipo Descrição   Fonte/ Localização 

Fotos Fotos de Festa do Rosário de Airões 2009/2010 Gerson Vieira (filho 

de D. Dinha), Vera 

Lúcia Silva. 

Fotos Diversas fotos originais de vista do município, 

padre José Maria Lisboa, fotos da igreja. 

Emerson Rodrigues 

Lisboa 

Documentos 

Escolares 

Diploma de Antônia Cecília, certificado de 

patente de Samuel João de Deus, diário escolar 

de 1907 

Emerson Rodrigues 

Lisboa 

Troféu Troféus e certificados de participação em eventos 

da Corporação Musical Monsenhor Lisboa. 

Vicente Hilário 

Portugal / Sede da 

CMML 

Partituras de 

compositores 

locais 

Cópias de partituras das 

composições de Vicente 

Hilário Portugal Chico 

Salgado.  

 Vicente Hilário 

Portugal / Sede da 

CMML 

 Vestuário Uniforme da Corporação 

Musical Monsenhor Lisboa 

 Vicente Hilário 

Portugal / Sede da 

CMML 

Fotos Festa do Rosário de Airões 

2013 

 Página do 

Facebook: Rosário 

de Airões Congado 

https://www.faceboo

https://www.facebook.com/rosariodeairoes.congado/photos_all


 
78 

 

 

 

 

k.com/rosariodeairo

es.congado/photos_

all 

Documentos  Publicações de Francisco 

de Paula Cândido 

 Anexadas no e-mail 

Documentos Carta escrita por 

Monsenhor Lisboa e livro 

sacro que pertencia a ele.  

 Emerson Rodrigues 

Lisboa 

    

    

https://www.facebook.com/rosariodeairoes.congado/photos_all
https://www.facebook.com/rosariodeairoes.congado/photos_all
https://www.facebook.com/rosariodeairoes.congado/photos_all


Introdução 

Paula Cândido é um município com aproximadamente dez mil habitantes, 

abrangendo diversas comunidades rurais e alguns distritos. Tanto a economia como a 

cultura estão relacionadas a um modo de vida mais interiorano, sendo as atividades de 

pecuária e cultivo de café, milho e feijão as que mais movimentam o trabalho. A religião 

tem forte presença na cultura, sendo as Festas do Rosário o evento mais importante, 

que acontece em diversas comunidades e movimenta a economia e o turismo na cidade, 

atraindo comerciantes de diversos setores. Além disso chama a atenção de 

pesquisadores e fotógrafos que acompanham a festividade. 

 

Festa do Rosário  Paula Cândido 

A Festa do Rosário em Paula Cândido teve início no final do século XIX, período no 

qual a cidade, que ainda se chamava São José do Barroso e pertencia a Ubá, era 

marcada por intensa religiosidade, sendo propriamente escravista. A comemoração 

acontece, de acordo com a primeira ata registrada, desde 1853, dessa data até os dias 

atuais a festa foi ressignificada de acordo com as necessidades dos participantes.  

Com a intenção de expandir a paróquia, teve início a construção de mais uma 

igreja e, para tal, os fazendeiros doavam dinheiro, cediam escravos para a mão de obra, 

material e se organizavam em reuniões para fiscalizar e manter a edificação. Para 

arrecadar mais dinheiro, a primeira festa foi feita com a igreja ainda inacabada (as obras 

duraram até 1862), e era primordialmente de negros escravos – reis, rainhas, criadas, 

juízes – e, portanto, muito simples. Também a partir de atas de reuniões é possível 

saber que, em 1855, o rei  Joaquim Tropeiro e a rainha Julianna, escravos de Manoel 

Correia de Faria. 

Depois que a escravidão foi abolida, os negros foram deixando de participar da 

festa, que em 1906 já era comandada por brancos. Registros fotográficos, já de 1936, 

mostram que a maior parte dos negros usavam branco e estavam descalços, já que usar 

sapatos naquela época era uma questão de status, as roupas eram pouco enfeitadas, os 

participantes estavam em número reduzido e a forma de organização da festa era outra. 

Inicialmente a celebração era realizada em um dia, aglutinando procissões, missa e a 

chamada da mesa (momento de arrecadação de donativos para a construção da igreja, 

a princípio). Conta-se que somente a partir de 1915 é que a festa passou a ser realizada 

em dois dias, sempre em outubro – que é o mês em que se comemora a santa em 

questão.  

Cada pároco que coordenou os trabalhos da Igreja fez uma modificação: foi o 

Padre Américo Duarte, por exemplo, que por volta de 1917 implantou o terço durante o 

mês de outubro. As coroações à Nossa Senhora do Rosário passaram a ser realizadas 



somente a partir de 1977. De acordo com as atas e escritos não oficiais sobre a história 

da festa, as espórtulas arrecadadas depois da construção da Igreja serviram para 

construir a Fundação Municipal de Saúde de Paula Cândido. Depois disso, o que é 

arrecadado paga algumas dívidas da festa, sendo o restante, 20% do valor total, 

destinado à Igreja. A partir de 2013 famílias negras voltaram a fazer parte da festa, 

estando a frente da organização e trazendo sua cultura para o centro do evento, 

inserindo-o no importante debate sobre a representatividade afrobrasileira e, mais uma 

vez, ressignificando-o. 

Além de celebrar Nossa Senhora do Rosário, a festa também enaltece Santa 

Efigênia e São Benedito – esses último, santos negros, o que mostra uma 

reperesentatividade e a relação que o congado tem com a festa desde sua origem. A 

partir de breve busca sobre a história desses santos, é possível perceber que Ifigênia, 

ou Efigênia, era filha dos reis da Núbia, um região da Etiópia, já São Benedito era da 

Itália, mas seus pais eram escravos, nascidos também na África. É clara a relação entre 

a realidade dos santos e a realidade dos congos, sejam os de hoje ou os de 1853, com 

algumas ressalvas. A ligação com Nossa Senhora do Rosário é diferente, pois não se 

trata de identidade étnica, a relação é de devoção, uma vez que, de acordo com a 

história que se conta, foram os congadeiros que tiraram a santa de um rio ou de uma 

mata tocando seus tambores, depois de muitas outras tentativas por parte dos brancos 

de  colocá-la em uma capela. 

Hoje a festa acontece em três dias, contando com hasteamento do mastro na 

sexta-feira; alvorada, missa, reinado e chamada da mesa no sábado. O domingo é o 

principal dia, em que acontece a missa, seguida de uma apresentação da Corporação 

Musical Monsenhor Lisboa (que também acompanha toda a festa desde meados de 

1940), almoço para a comunidade, chamada da mesa, procissão, benção na Igreja 

Matriz de São José e troca das coroas na Igreja Nossa Senhora do Rosário. 

 

Banda de Congo Nossa Senhora do Rosário 

A banda de congo de Paula Cândido teve início junto com a Festa do Rosário, em 

1853, uma vez que as primeiras festas foram realizadas para arrecadar dinheiro para o 

término da construção da igreja. Incentivada por fazendeiros, ela surgiu para abrilhantar 

a festa e passou a ser conhecida como Banda do Garapa, por conta do número 

expressivo de congadeiros que vinham de lá. Os congos batiam tambor, se vestiam de 

branco, dançavam de uma maneira única enquanto expressavam sua força e sua 

insatisfação com a sociedade escravocrata. A banda de congo não entrava na igreja, 



tocava o tempo todo do lado de fora. Suas canções não menos expressivas, pediam 

bênçãos aos santos negros, contra a dura realidade dos escravos. 

 Os congos eram batizados, alguns deles chegaram a ser alforriados enquanto 

participavam da congregação. Mesmo depois da escravidão, e com o término da 

construção da Igreja Nossa Senhora do Rosário, a banda de congo permaneceu, se 

tornando uma tradição na cidade. Por volta de 1928, assume como mestre o senhor 

Joaquim Coelho (que fora antecedido por seu pai, José Coelho) e, somente por volta de 

1960 é que Antônio Coelho Sobrinho, seu filho que dá nome à banda, assume como 

Mestre. Entre 1990, aproximadamente, até 2009 a banda teve como mestre o senhor 

Zizinho, que retorna em 2017, quando a banda passa a se chamar Banda de Congo 

Nossa Senhora do Rosário. 

Na atual forma de organização da festa vemos que, ainda que o congado tenha um 

papel importante a desempenhar nos cortejos, ele ainda está subordinado à entidade 

religiosa. Tal questão pode ser observada pelo fato de eles não adentrarem a igreja 

durante as missas e não cantarem no levantamento do mastro. Durante toda sua 

existência a banda foi composta apenas por homens que, uma vez dentro do grupo, 

segue uma ascensão mais ou menos hierárquica.  

O Mestre seria a figura responsável pela organização e por puxar os cantos, 

auxiliado pelo Rei do Meio, que também tem conhecimento sobre as músicas do 

congado. A banda também é composta pelos Corta-Vento, congos que usam capa e 

espada, e, segundo a tradição têm a função de abrir o caminho protegendo contra 

possíveis feitiços. Os Bambas, também chamados de membros da fileira, são os 

maiores responsáveis pelos instrumentos, que vão desde os inúmeros pandeiros à viola 

e sanfona. O Fiscal é a pessoa que organiza o traslado do grupo durante a festa, além 

de dar um suporte logístico (como fornecer água) para que todo o grupo permaneça 

tocando ao longo do dia sem nenhum percalço. A função de Alferes, responsável por 

carregar as bandeira, foi a única já ocupada por mulheres, por volta da década de 1960. 

A banda de congo Nossa Senhora do Rosário, além de participar ativamente da 

Festa do Rosário de Paula Cândido, Barros, Chácara e Monte Celeste, também participa 

de encontros de bandas da região e da “Semana do Fazendeiro” da Universidade 

Federal de Viçosa e passou a realizar também a comemoração do dia 13 de Maio no 

município. Venceu o prêmio “Culturas Populares” do Ministério da Cultura e conquistou a 

certificação de “Ponto de Cultura”, que integra a Rede Cultura Viva, um projeto federal 

que mapeia e incentiva grupos e programas que mantêm viva a cultura popular. 



 

 

 

 

Festa do Rosário Airões 

Durante o século XIX, o então distrito de São José do Barroso, era permeado de 

grandes fazendas, algumas delas escravistas. Conta-se que entre os donos de fazendas 

estavam os irmãos José e Antônio Ayrão, que construíram uma capela para Nossa 

Senhora do Rosário por volta do ano de 1860. Pelo fato de suas terras serem dividas por 

um córrego, a localidade ficou popularmente conhecida como “córrego dos Ayrões” – 

hoje é o distrito de Airões. 

Alguns escravos de fazendas da região, como a do Capitão José Faustino Duarte, 

participavam como congadeiros na festa de São José do Barroso, na então Banda de 

Congos do Garapa. Na comunidade que crescia próxima ao “córrego dos Ayrões” não 

havia uma celebração católica, todos se reuniam na que acontecia na atual cidade de 

Paula Cândido. Foi somente a partir do ano de 1888 é que os habitantes daquela 

localidade passaram a ter sua própria Festa do Rosário. 

Mesmo com a abolição da escravidão, em 13 de Maio de 1888, a mentalidade, ou 

seja, o que se pensava sobre os escravos e a maneira como a sociedade se 

comportava, não mudou radicalmente. Ainda assim, algumas personalidades da época 

acharam de bom tom doar terras aos negros (onde hoje se localiza a comunidade 

quilombola do Córrego do Meio) que haviam sido escravizados e implantar uma 

celebração católica na região de Airões – que já contava com algumas centenas de 

moradores. Desse modo, no mesmo ano, tiveram início os festejos com a santa, talhada 

em madeira com detalhes em ouro, que havia sido doada por Francisca Inácia Vieira, 

esposa do fazendeiro Antônio Vieira. 

Tal celebração acontece até os dias de hoje na comunidade, sendo realizada em 

dois dias. No sábado, ocorre uma missa e hasteamento do mastro. O domingo conta 
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com reinado, missa, procissão e a chamada da mesa. Os cortejos são realizados pela 

banda de congo José Lúcio Rocha e pela Corporação Musical Monsenhor Lisboa. 

 

Banda de Congo José Lúcio Rocha 

 

A Banda de Congo José Lúcio Rocha surgiu na primeira Festa do Rosário da 

comunidade de Airões, em 1888. Depois da abolição, teve início a celebração à Nossa 

Senhora do Rosário em Airões e os congos daquela região que participavam da Banda 

de Congo do Garapa formaram um outro grupo, que passou a ser conhecido como 

Banda de Congo do Córrego do Meio. 

Em 1928, com a morte de José Coelho, mestre de congo da banda do Garapa, há 

um desentendimento entre seus filhos Joaquim Coelho e Antônio Coelho, esse último 

passa a atuar, então, na Banda de Congo do Córrego do Meio. Desse modo, entre 1928 

até a década de 1950, aproximadamente, o congado do Córrego do Meio teve como um 

de seus mestres Antônio Coelho, que descendia de uma família de congadeiros, 

portanto, tinha muito conhecimento sobre embaixadas, cantos e percussão. Entre seus 

companheiros, a maioria do atual distrito de Airões, estavam Raimundo Januário e José 

Lúcio Rocha.  

Com o falecimento de Antônio Coelho, a direção da banda ficou sob 

responsabilidade de José Lúcio Rocha – que hoje dá nome à banda. Ele foi responsável 

por passar os ensinamentos da congada a várias crianças e jovens da região, entre os 

quais estava Antônio Matias Celestino, mais conhecido como Antônio Boi. José Lúcio 

também teve o auxílio de Francisco Nepomuceno, conhecido como Chico Botelho. 

É provável que durante todo esse período, a banda tenha tido mais de um mestre 

ao mesmo tempo. A partir do final da década de 1980, por exemplo, Antônio Boi passa a 

ser o mestre de congo junto com Chico Botelho e Raimundo Januário. Atualmente a 

banda tem somente um mestre e esse posto é ocupado por Antônio Boi. 

A Banda de congo José Lúcio Rocha já participou de eventos em Brasília, São 

Paulo, esteve presente em um programa televisivo da Rede Século 21, em Campinas, e 

na “Semana do Fazendeiro”, evento promovido pela Universidade Federal de Viçosa, se 

apresenta em encontros de bandas de congo e realiza a comemoração do dia 13 de 

Maio. Além da Festa do Rosário de Airões, também participa da festa da comunidade 

dos Barros e Chácara. É importante ressaltar que a banda é a única no município que 

aceita mulheres, que fazem o papel de instrumentistas e Corta-Vento. 



Também tem papel fundamental na organização da Festa de Nossa Senhora do 

Rosário de Airões. Ao contrário de outras comunidades, em que a festa é organizada 

pela rainha e rei de promessa ou alguém ligado à entidade religiosa, nessa comunidade 

todo festejo é preparado por membros do congado, a reunião para escolha dos reis de 

promessa, definição de datas, divulgação e arrecadação de donativos, tudo é decidido 

pelo grupo, muitas vezes representado por Antônio Boi, o atual mestre, juntamente com 

os reis de promessa. 

Além da festa do Rosário, a comunidade tem a particularidade de comemorar o dia 

da abolição desde 1889 até os dias de hoje ininterruptamente. A comemoração, que 

também conta com uma missa, é feita no Casebre Cultural, reunindo o congado, 

moradores e visitantes. Tal celebração tem relevante valor simbólico para a comunidade 

que recebeu a certificação quilombola em 2015. 

 

 

Festa do Rosário Chácara 

A festa do Rosário na comunidade Chácara teve início ao final do século XX, no 

ano de 1997, tendo Rita Joana Ribeiro como rainha e José Amaral como rei. O evento 

foi idealizado, desde o ano anterior por Adriano Eloi Nepomuceno e seu pai, Francisco 

Nepomuceno – também conhecido como Chico Botelho –, juntamente com Lu Ribeiro e 

Alicínio Ribeiro, moradores da comunidade Fonseca. 

Em 1996 Adriano e seu pai formaram uma banda de congo, com aproximadamente 

11 integrantes, a maioria crianças. Depois de uma pausa nos ensaios, a banda retomou 

as atividades com a ajuda do mestre de congo Antônio Coelho, o objetivo era se 

preparar para a primeira Festa do Rosário.  

Desse modo, em 1997, a partir do trabalho coletivo e de doações tiveram início as 

comemorações em homenagem a Nossa Senhora do Rosário. A primeira edição contou, 

exclusivamente, com membros das comunidades Chácara e Fonseca, que se 

mobilizaram para organizar e realizar os trabalhos demandados, tais como cozinheira, 

congos, criadas, entre outros. No ano seguinte, a entrega da coroa foi feita por José 

Amaral e Maria de Fátima, devido ao falecimento de  Rita Joana Ribeiro. 

A festa permaneceu apenas com pessoas da comunidade até o ano 2000, em que 

a Banda de Congo José Lúcio Rocha, de Airões, passou a colaborar, unindo esforços 

aos congos da comunidade Chácara. A partir de 2001 passou a ter a participação da 



Banda Antônio Coelho, que também tocava junto aos congos da Chácara. A festa 

celebra também, desde a quinta edição, São Benedito e Santa Efigênia. 

 Desde a primeira edição, a celebração é realizada em dois dias, havendo o 

levantamento do mastro no sábado e, no domingo, uma missa, chamada da mesa e 

coroação dos reis novos, além de uma procissão. A festa também conta com a 

participação da Corporação Musical Monsenhor Lisboa. 

 

 

Festa do Rosário Barros 

A festa do Rosário da comunidade dos Barros é a mais recente de nosso 

município, tendo início em outubro de 2005 com os reis de compromisso Sérgio Maciel 

do Carmo e Roseli Cristina de Mendonça. Assim como aconteceu na comunidade da 

Chácara, o objetivo primeiro era formar uma banda de congo, idealizada por Ivan 

Constantino, morador da comunidade há mais de 20 anos. Apesar de os ensaios dessa 

nova banda ter durado cerca de dois anos, o grupo de congada não seguiu adiante visto 

que o número de participantes era cada vez mais escasso.  

Assim sendo, Ivan – com a finalidade de cumprir uma promessa – teve a inciativa 

de realizar a Festa de Nossa Senhora do Rosário também em sua comunidade, 

contando com a ajuda de moradores, como Carmen Lúcia Fernandes Santos (que veio a 

ser rainha de promessa em 2012) e pessoas de outras localidades, como Antônio Boi, 

Maria Rita e Milton. Desde a primeira edição, a comunidade esteve presente ajudando 

com doações, enfeitando as ruas e recebendo os visitantes. 

A festa seguiu o padrão das outras celebrações do mês de outubro que acontecem 

no município, tendo dois dias de festa. No sábado ocorre o levantamento do mastro. O 

domingo, segundo dia de festa, se inicia na madrugada com a alvorada, pela manhã os 

congos tocam pelas ruas, ao meio dia é servido o almoço, seguido da missa, reinado, e 

troca da coroa. A Corporação Musical Monsenhor Lisboa também toca na procissão e 

chamada da mesa. 

Biografia Antônio Boi 

Antônio Matias Celestino nasceu no ano de 1950, na pequena comunidade de 

Córrego do Meio, em Airões, pertencente ao município de Paula Cândido. É o sexto dos 

nove filhos de Antônio Nonato Celestino e Maria Elza Bernardo Celestino. 



Durante a infância precisou trabalhar em fazendas da região e conheceu a 

congada través do senhor José Lúcio Rocha, em um de seus ensaios. Ainda menino 

começou a fazer uso de bebida alcoólica, sob a justificativa de ter coragem e espantar o 

frio – crenças que permeavam a mentalidade da época.  

Em novembro de 1968 casou-se com Luzia Dias Celestino, sua prima de terceiro 

grau. Por conta do alcoolismo perdeu sua esposa, décadas depois, e pelo mesmo 

motivo, perdeu seu primogênito, em  2008.  Antes mesmo do falecimento de sua esposa, 

em 1985, Antônio tentou suicídio por duas vezes, ambas motivadas pelo alcoolismo, a 

partir daí teve contato com o grupo de recuperação “Alcoólicos Anônimos”. 

Já participando da banda de congo e devido a seu empenho no grupo, Antônio Boi 

fundou em seu município alguns grupos de Alcoólicos Anônimos, entre os anos de 1985 

e 1986. Na mesma época, motivado por uma promessa religiosa, e com o apoio da 

comunidade, Antônio, que já havia se tornado mestre de congo, construiu a capela de 

Nossa Senhora Aparecida, em Airões. 

 Com o falecimento de sua primeira cônjuge, Antônio se casou novamente, com 

Maria de Lourdes Mateus, com quem teve duas filhas. Lourdes já tinha uma filha de um 

relacionamento anterior e Antônio acolheu a menina. 

Em 2008 Antônio Boi se elegeu como vereador de Paula Cândido. Sob seu 

comando, a banda José Lúcio Rocha participou de eventos em Brasília, se apresentou 

no canal televisivo “Rede Século 21” e em outras cidades paulistas, além de participar 

de festas do Rosário de outras cidades, como Brás Pires e São Miguel do Anta. Antônio 

também foi figura fundamental na certificação da comunidade de Córrego do Meio como 

quilombola, em 2014. 

 

Biografia Zizinho 

Sebastião Ambrósio Gerônimo, mais conhecido como Zizinho, nasceu em Porto 

Firme, no ano de 1953, filho de Raimundo Gerônimo e Luzia Inês. Aos seis anos de 

idade se mudou para Paula Cândido, onde teve contato com o congado, que era um 

aspecto característico de sua família. Seu avô, seu tio-avô e seu tio foram mestres de 

congo em bandas da região. 

Seu avô Joaquim Coelho e o irmão Antônio Coelho, eram mestres na Banda de 

Congo do Garapa em meados de 1900. Por divergências, Antônio foi para a comunidade 

de Airões e, junto com José Lúcio Rocha ajudou a dar continuidade na banda de congo 

conhecida hoje como “José Lúcio Rocha”. 



Quando Sebastião se mudou, seu tio Antônio Coelho Sobrinho era o novo mestre 

da banda – que passou a carregar seu nome. A entrada no congado aconteceu de forma 

natural para Zizinho, que permaneceu tocando nas festas do Rosário até seus 16 anos, 

quando se mudou para o Rio de Janeiro em busca de emprego. Lá trabalhou como 

funileiro em um estaleiro (onde se constrói ou reforma navios). Depois disso foi para São 

Paulo, já com seus 20 anos de idade, e trabalhou em uma fábrica de papel que, entre 

outros produtos, produzia embalagens de cigarro. 

Ao retornar para Paula Cândido se casou com Maria de Fátima Gerônimo, aos 28 

anos, com quem teve 4 filhos. Também na década de 1980, Sebastião assumiu o posto 

de mestre da banda de congo Antônio Coelho, no qual permaneceu até 2009, quando 

assumiu Eduardo Brígida. Zizinho retornou ao posto de mestre em 2017 e segue a frente 

da banda, que passou a se chamar “Nossa Senhora do Rosário”. 

Personalidade fundamental para a manutenção da atual formação da banda de 

congo, Zizinho, além de mostrar força e energia ao se apresentar na banda, também 

demonstra clareza no que diz respeito ao entendimento da importância cultural do 

congado, que também é uma representação de fé e entrega espiritual. Mesmo 

apontando as dificuldades financeiras em manter o congado, jamais demonstra 

desânimo. 

 

Biografia Ivan Constantino 

Ivan Constantino nasceu em São Geraldo, em 1965, e por lá viveu até seus dez 

anos com seus pais Antônio Apolinário da Fonseca e Cristotina Rosa de Jesus e seus 

nove irmãos, que moravam e trabalhavam em uma fazenda na serra. Ainda que seu pai 

participasse da banda de congo em Paula Cândido, Ivan não tinha o interesse de entrar 

para o congado. 

Em 1975, depois do falecimento de seu pai, Ivan retornou para Paula Cândido com 

sua família, moraram nas comunidades de Taquaraçú, Paiol Forte e Barros, onde vive 

até hoje. Em julho de 1988 se casou com Maria Terezinha de Souza Fonseca, com 

quem teve três filhos. Trabalhou na Fazenda São Geraldo até o ano de 2002, quando 

trocou o serviço na roça para ir trabalhar na Univiçosa – faculdade na cidade de Viçosa. 

Por volta do ano 2000, com a ajuda de Antônio Boi, Chico Botelho e Milton, que era 

fiscal na Festa do Rosário de Airões, Ivan deu início a uma banda de congo em sua 

comunidade. A intenção era cumprir uma antiga promessa à Nossa Senhora do Rosário, 



feita após se recuperar de um acidente no trabalho da fazenda, quando ainda era 

menino. 

Apesar de a banda principiante não se apresentarem em nenhum evento, 

permaneceram com os ensaios por cerca de dois anos, até que o número de 

participantes diminuiu consideravelmente e Ivan teve a iniciativa que realizar uma festa 

em homenagem a Nossa Senhora do Rosário nos Barros. Além de dar o primeiro passo 

para fazer a celebração, ele também se encarrega, todos os anos, de ir atrás das 

doações e organizar a festa. 

De modo geral, nas comunidades do município, a festa é toda organizada pelos 

reis de promessa. A particularidade da comunidade Barros é que Ivan toma para a si a 

responsabilidade de fazer esse papel. Desse modo ele convida os reis festeiros, se 

preocupa as vestimentas da festa, divulga a festa, convida as bandas de congo e de 

música se reúne com os membros da comunidade para obter ajuda, organizar o trabalho 

em equipe. Apesar de realizar essas funções, Ivan se mostra muito humilde ao enfatizar 

sempre o trabalho em conjunto com toda a comunidade. 

 

Biografia Maria de Lourdes 

Maria de Lourdes Mateus nasceu em Viçosa em 1960, filha de Araci Maria Brígida 

e Expedito Mateus, que também tiveram mais cinco filhos. Em 1981, se casou no civil e 

teve uma filha, mas o relacionamento não durou muito tempo. Com 22 anos de idade, 

conheceu Antônio Mathias Celestino, o Antônio Boi, com que teve um relacionamento. 

Lourdes se mudou para a comunidade do Córrego do Meio, se casou novamente e teve 

mais duas filhas. 

Desde que se conheceram, Antônio já era membro do congado e saía muito com o 

grupo para participar de Folias de Reis e Festas do Rosário. Por esse motivo Lurdes, 

que gostava também de sair, acabava ficando sozinha com as filhas em casa. Decidida 

a mudar esse cenário, ela passou a acompanhar a banda de congo, carregando água 

para os integrantes enquanto as meninas carregavam as bandeiras. Não satisfeita, 

tomou a iniciativa de tocar pandeiro no congado. 

Lourdes teve de enfrentar o preconceito da época, pois a sociedade não via com 

bons olhos mulheres que decidiam ocupar lugares em que até então só havia homens. 

No congado não era diferente, não havia outras mulheres tocando e Maria de Lourdes 

precisou da permissão do marido para que os mestres da época, Raimundo Januário e 

Chico Botelho, a aceitasse na banda. 



Assim que se casou na igreja com Antônio, o casal foi festeiro na Festa do Rosário 

de Airões, em 1988. Junto com a banda de congo, Lourdes ia, as vezes a pé ou de 

bicicleta, em Folias de Reis em São Mateus e Festas do Rosário em Brás Pires, além de 

participar também da celebração de Airões. 

Além de ser congadeira, trabalhava na colheita de café, cuidava da casa e das 

filhas. Em 2018 Lourdes recebeu seu diploma do Ensino Fundamental, para ela 

aprender a ler era importante para conhecer seus direitos. Hoje, aposentada como 

trabalhadora rural, se dedica à casa e ao congado. Incentivou outras mulheres a 

entrarem na banda de congo e, juntas, já foram à Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, 

Belo Horizonte e diversas outras cidades mineiras. 

 

 

Biografia Chico Botelho  

Francisco Nepomuceno, mais conhecido como Chico Botelho, era filho de 

Raimundo Leôncio e Maria Valeriana. Nascido em julho de 1933 na cidade de Paula 

Cândido era um dos filhos mais velhos entre seis irmãos. Durante parte de sua infância 

e adolescência foi responsável por cuidar, de seus  irmãos mais novos. Ainda moço 

entrou para o congado da comunidade de Airões, onde seu padrinho José Lúcio Rocha 

era mestre de congo. 

Ainda que não tenha tido a oportunidade de terminar seus estudos, a ler ou 

escrever, Botelho era muito habilidoso e aprendia rápido, tocava violão e sabia muitas 

embaixadas e cantos do congado, por esse motivo rapidamente se tornou Corta-Vento, 

e depois mestre. Por volta de seus trinta anos de idade se casou com Rosa Benedita 

Nepomuceno, com quem teve nove filhos. Sempre morou na comunidade da Chácara. 

Por também ter muito conhecimento sobre plantações e o trabalho rural, ocupava 

um importante posto como trabalhador na Fazenda do Berssoni, onde exerceu diversas 

funções, tais como candeeiro. Também ajudou a plantar laranjais e cafezais na área da 

propriedade. Até 1980 era o responsável por gerenciar os trabalhos da fazenda. 

Em 1988, devido a sua popularidade com o congado, se tornou vereador de Paula 

Cândido. Na década anterior, em 1978, teve a oportunidade de fazer um curso sobre o 

trabalho no campo na Universidade Federal de Viçosa, mas recusou a oferta para 

continuar trabalhando na fazenda, lugar do qual, devido a seu trabalho de longa data, 

tinha muito conhecimento. Sabia sobre as divisas do terreno, as plantações, e, por conta 

de sua lida com a boiada, conheceu também muitas regiões vizinhas. 



Chico Botelho foi mestre de congo junto com Raimundo Januário e Antônio Boi. 

Passou seus conhecimentos adiante, inclusive para seu filho, Adriano Nepomuceno, 

também morador da Chácara que hoje participa do congado. Francisco Nepomuceno 

faleceu em 2007, mas até os dias de hoje é uma figura com reconhecida importância 

para a cultura da região. 

Biografia Selma 

Selma nasceu em Brasília em 1967, filha de José Patrocínio Brígida e Maria da 

Conceição Oliveira Brígida, que tiveram mais cinco filhas. Seus pais eram 

paulacandidenses e se mudaram para a capital do país na época de sua construção, 

devido à oferta de emprego. No início da década de 1990, Selma se casou e foi morar 

no Rio de Janeiro, mas depois que seu então esposo faleceu, Selma voltou com sua 

primeira filha para Brasília. 

Fez o magistério em 1990, ensino médio que formava professores, e, a partir de 

então, trabalhou alfabetizando crianças em escolas particulares durante aproximada. Em 

2004 se formou na Faculdade de Artes Dulcina de Moraes e passou a dará aulas de 

artes, especificamente. 

Em 2005 veio a Paula cândido com seu pai, para visitar familiares e conheceu seu 

atual esposo. Em 2006 se casou com André Leandro Brígida, com quem teve dois filhos 

– os mais novos entre os quatro, frutos de relacionamentos anteriores. Em 2012 seu 

cunhado, que havia sido convidado para ser rei na Festa do Rosário de Paula Cândido, 

transferiu o convite para que ela e o esposo fossem os reis festeiros. 

Desde que aceitou o convite, Selma pensou em ressignificar a festa, trazendo a 

cultura negra que estava há mais de cem anos afastada. No ano em que receberia a 

coroa, Selma manteve o padrão do vestuário, usando roupas mais tradicionais da festa. 

Alugou uma casa mais próxima do centro da cidade para o fim de semana da festa e 

ficou responsável pela entrega dos doces. 

 Em 2013, como rainha festeira e ainda morando em Brasília, Selma organizou 

toda a festa pensando em seu aspecto popular, se esforçando para envolver toda a 

comunidade, realizando bingos e divulgando a festa na rádio local e em um jornal de 

Brasília. Por esse motivo obteve a ajuda de várias pessoas e comércios da cidade, que 

doaram alimentos. dinheiro e trabalho, bem como as cozinheiras e o coral. Também 

obteve ajuda de uma família de paulacandidenses que moravam em Brasília. 

Selma relata que, ao mesmo tempo em que moradores da comunidade foram 

solícitos e apoiaram a festa, a maior dificuldade foi lidar com o preconceito de pessoas 



que achavam que por ser negra ela não daria conta de finalizar a festa. Além disso, é 

importante ressaltar o choque cultural que seu reinado provocou, uma vez que apareceu 

com roupas coloridas, estampadas com temas afros e chinelos de dedo, esbanjando 

simplicidade diante de uma sociedade que estava apegada a uma tradição centenária de 

reinados mais elaborados e sóbrios. 

Hoje, após sofrer uma amputação do braço esquerdo (que ocorreu no mês de julho 

de 2012, meses após ter aceito o convite para ser rainha da Festa do Rosário), Selma é 

aposentada. No entanto, sempre está envolvida com arte e cultura, auxiliando o grupo 

Camará de capoeira e carimbo e confeccionando as capas e capacetes do congado 

Nossa Senhora do Rosário.  
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Introdução: 

 

Um olhar curioso facilmente identifica o passado escravocrata do antigo 

São José do Barroso, o “Barroso”, para os mais velhos da cidade que atualmente 

se chama Paula Cândido2. Ao caminhar pelo município, vemos a Igreja de Nossa 

Senhora do Rosário, construção edificada no contexto da escravidão. Também 

nos deparamos com grupos de Congado que tomam as ruas por ocasião da 

Festa do Rosário. 

Além desses elementos que permanecem vivos aos nossos olhos no dia-

a-dia, também existem alguns documentos acessíveis à população na Casa da 

Cultura, que atualmente é um espaço que abriga o museu, a biblioteca e a 

Secretaria de Cultura e Turismo da cidade. Esses documentos mencionados 

acima contam sobre esse passado escravocrata. São eles: registro de batismo 

de escravos, de sepultamento de escravos, carta de alforria, uma Ata da Festa 

do Rosário, além de uma detalhada cronologia dos reis da Festa do Rosário aqui 

do nosso município, desde o ano de 1853 em plena escravidão.  

E há no município a comunidade quilombola Córrego do Meio, que desde 

2015 foi reconhecida pela Fundação Cultural Palmares como uma remanescente 

de quilombo.  

  Na tentativa de compreender a história da escravidão em São José do 

Barroso, tivemos acesso à documentos do início e do fim do século XIX. No 

Arquivo Público Mineiro (APM), importante centro documental sobre a história de 

Minas Gerais, foi encontrada a “Relação Nominal de 5 de novembro de 1831, do 

Districto de São José do Barroso da Freguesia do Pomba do Termo da cidade 

de Mariana”, que era o censo populacional do período realizado por juízes de 

paz3.  

Já para o final do século XIX, analisamos documentos do Cartório de 

Registro Civil e Tabelionato de Notas de Paula Cândido, existente na cidade 

desde 1884, onde encontramos registros de compra e venda de escravos e 

cartas de alforria. Também analisamos documentos de batismo e sepultamento 

de escravos da Casa Paroquial4. Além da análise das Atas da Festa do Rosário, 

uma em posse de Emerson R. Lisboa e a outra integrante do acervo da Casa da 

Cultura Pe Antônio Mendes.  

Por fim, analisamos a ressignificação do passado escravocrata de Paula 

Cândido na atualidade a partir da história da comunidade quilombola Córrego do 

Meio, tendo como principal fonte de pesquisa a história oral.  

                                                           
2 Sobre a história de Paula Cândido, ver: VIEIRA, Lorena O. Tribos indígenas, território, população e cultura: 
a formação do município de Paula Cândido. Acervo da Casa da Cultura Pe. Antônio Mendes, de Paula 
Cândido, 2020. 
3 APM. Mapas de População. Seção Mapas de População. MP-CX.02-DOC.22. 
4 Atualmente os documentos do Arquivo Paroquial sobre a escravidão estão dispersos. Parte estão em 
posse de Emerson Rodrigues Lisboa, ex-secretário de cultura do município, que gentilmente nos cedeu 
para esta pesquisa; e outra parte compõe o acervo da Casa da Cultura Pe. Antônio Mendes. 
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A escravidão em Minas Gerais e na Zona da Mata: 

 

O desbravamento das Minas Gerais pelos bandeirantes e a descoberta 

das jazidas de pedras preciosas gerou uma grande mudança no Brasil Colônia. 

O eixo econômico passou do Nordeste para o Sudeste, e, obviamente, a principal 

força produtiva do país sentiu na pele essas transformações.  

 Levas e mais levas de escravos foram transportados para o Eldorado 

brasileiro, uma vez que o Nordeste açucareiro já estava entrando em 

decadência. E posteriormente, com o esgotamento das minas de ouro, os cativos 

foram novamente realocados, sendo a Zona da Mata mineira um dos locais que 

os receberam, uma vez que muitos aventureiros e muitas famílias migraram para 

o local à procura de terras e riquezas, levando seus escravos consigo. 

Segundo Kátia Fragoso, os séculos XVIII e XIX assistem ao fenômeno da 

transferência de grandes contingentes de escravos, sendo que os proprietários 

que partem para vende-los em outras localidades reúnem grupos que “(...) fazem 

lembrar rebanhos bovinos ou tropas de burros que o sertão cria para as grandes 

cidades e circulam nas mesmas estradas”5.  

 Nesse contexto, identificar a procedência africana desses escravos é 

difícil. O tráfico de escravos da África para o Brasil é tradicionalmente dividido 

em quatro ciclos: ciclo da Guiné (século XVI); ciclo do Congo e de Angola (século 

XVII); ciclo da Costa da Mina (século XVIII) e Ciclo da baía de Benin (século 

XIX), sendo que neste último século predominou a vinda de negros de Angola e 

Moçambique6. Mas como houve uma grande mobilidade dos escravos no Brasil, 

como especificado acima, não se pode fazer uma afirmação exata sobre a 

origem dos escravos que vieram principalmente para Minas Gerais.  

 O escravo na história mineira dedicou-se a inúmeras atividades, como o 

trabalho nas minas de ouro e diamantes, o trabalho urbano, o trabalho nas 

lavouras cafeeiras e o trabalho em propriedades que tinham como característica 

a diversificação da produção. 

Então, como foi a escravidão no arraial e posterior distrito de São José do 

Barroso?  

 

 

                                                           
5 MATTOSO, Kátia M. de Queirós. Ser escravo no Brasil. São Paulo: Editora Brasiliense, 3ª edição, 1990, 
p.60. 
6 Idem. p. 22 a 24. 
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A escravidão em “São José do Barroso”: 

 

- Relação Nominal de 1831:  

 

 

“Relação Nominal de 5 de novembro de 1831, do Districto de São José do Barroso da 

Freguesia do Pomba do Termo da cidade de Mariana” 

 

 Conforme podemos visualizar pela imagem acima da Relação Nominal de 

18317, ela foi dividida em fogos (residências) e número de moradores por fogos; 

qualidade (definido nos seguintes termos: branco, preto, crioulo ou pardo); 

condição (livre ou cativo); idade; estado (solteiro ou casado) e profissão. 

 A “qualidade” dos moradores do distrito, definidas como preto, crioulo e 

pardo significam, respectivamente: africanos capturados pelo tráfico negreiro, 

filhos de africanos nascidos no Brasil e filhos da miscigenação entre negros e 

brancos. Cativo é o mesmo que escravo.  

                                                           
7 Para uma visão genérica do documento, ver VIEIRA, Lorena O. Op.cit. 
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 Na referida Relação Nominal consta que o distrito tinha à época 1.754 

habitantes, sendo que 1235 eram livres e 519 eram cativos. Ou seja, 29,58% da 

população era de cativos.  

 Ao final da Relação Nominal, consta a relação dos “Engenhos de cana do 

districto de São José do Barroso”, especificando sete donos de engenhos, sendo 

eles: Cap. João da Fonseca e Faria; Joaquim José da Silva Ferreira; Joaquim 

José Ferreira; Antônio Vieira da Costa; Antônio Teixeira de Carvalho; Manoel 

Joaquim de Assunção; Antônio Gomes Cândido. Todos eles possuíam escravos. 

Consta no documento, além de cana, a produção de milho, feijão, arroz, 

mamona, algodão, café e fumo. 

 E sobre os escravos que trabalhavam nas propriedades de São José do 

Barroso, dada a distância no tempo, será possível compreender sua 

individualidade e suas estratégias de resistência? A partir da análise dos 

documentos do final do século XIX, podemos levantar hipóteses sobre isso. 

 

 

O escravo na Festa de Nossa Senhora do Rosário a partir de 1853: 

 

 Os documentos mais antigos sobre a Festa do Rosário em São José do 

Barroso datam do ano de 1853 em Livro de Notas da Sociedade ou Irmandade 

de Nossa Senhora do Rosário e trazem informações sobre o envolvimento dos 

escravos na vida religiosa e cultural do então distrito.  

As irmandades eram associações religiosas e caritativas, formadas por 

padres, mas principalmente por seculares. Arrecadavam fundos que eram 

usados para construir capelas, comprar terrenos, ou ajudar seus irmãos. 

Inicialmente faz-se necessário responder as seguintes perguntas sobre a 

Irmandade: Como funcionava? Quais as suas regras? Pertenciam a ela 

fazendeiros e escravos? Qual o critério de pertencimento à essa sociedade? Os 

escravos, se participassem, tinham um status maior na sociedade por causa 

disso? 

Havia desde a data mencionada acima, e é provável que anteriormente à 

esse período, a “Sociedade” ou “Irmandade” de Nossa Senhora do Rosário, cuja 

organização se dividia entre a parte administrativa e a parte festiva. A primeira 

era formada pela “Mesa”, cujos mesários ocupavam os seguintes cargos: 

presidente, tesoureiro, procurador, provedor e escrivão. Na segunda, tinha-se 

rei, rainha, juízes, juízas, definidores, rainhas de promessa, juiz de promessa, 

procuradores. Uns administravam a Irmandade, o que envolvia assuntos de 

ordem organizacional, financeira, fundiária, etc; enquanto outros participavam 

especificamente da festa do Rosário. Todo ano havia eleições para a escolha 

tanto de novos mesários quanto de novos festeiros. Mas não encontramos 
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nenhum documento que nos permite afirmar com detalhes as regras da 

Irmandade do Rosário de São José do Barroso.                                                  

Em 1853, um dos assuntos recorrentes no Livro de Notas é a construção 

da capela de Nossa Senhora do Rosário, onde vê-se reuniões para se tratar do 

andamento da obra e do pagamento das despesas com a mesma. Segundo 

consta, a Igreja do Rosário teria sido acabada em 1863, pois em reunião de maio 

de 1862, uma das finalidades era “(...) de se conseguir com a capella (inelegível) 

acabamento e acentirão os mesários e irmãos da Senhora (do Rosário) o dia 1º 

de fevereiro de 1863”8.  

Também encontramos documentos, em 1861 e 1866, que revelam 

reuniões para se discutir a venda de terras da Irmandade.  

A administração do dinheiro da Irmandade com o recebimento das 

esmolas também é tema recorrente de reuniões, e notamos que em algumas 

delas se especificava uma quantia para pagar as despesas com a festa do 

Rosário e também para ajudar reis e rainhas a pagá-las.  

Nas Irmandades do Rosário, geralmente composta por negros, era 

comum ter reis e rainhas. Segundo estudo de Julita Scarano, essa tradição do 

reisado se inicia com os negros que chegaram à Portugal ou provém da própria 

África, criando uma cultura sincrética, como forma de manter a tradição africana 

aliada à práticas católicas. Segundo afirma:  

 

“Impossibilitados (os pretos) de manter as próprias (tradições), começaram por 

entrar nas agremiações católicas, guardando, ao mesmo tempo, algo de seu. É nas 

confrarias do Rosário que irão conservar seus ‘reis’ e ‘rainhas’, personagens esses que 

terão lugar de prestígio, aos quais se tributa homenagem e respeito, e que ocupam 

posição de realce sobretudo durante as festividades e comemorações (...) Esses reis 

negros, apesar de se vestirem à maneira dos brancos, dançam suas danças próprias, 

cantam suas canções de mistura com as letras de oração9”.   

 

  Mas a irmandade do Rosário de São José do Barroso congregava 

brancos e negros, fazendeiros e escravos, diferente das irmandades no Brasil e 

mesmo em Portugal, que foram formadas a partir de critérios étnico-raciais: 

brancos de um lado e negros de outro10.   

Analisamos o Livro de Notas desde o ano de 1853 até o ano de 1897. E 

sobre o objeto que aqui nos interessa, o escravo e suas formas de sociabilidade 

em plena escravidão (que oficialmente durou até 1888), podemos observar que 

o escravo e a escrava participavam da parte festiva da Irmandade de Nossa 

                                                           
8 Livro de notas da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário. Maio de 1862. 
9 SCARANO, Julita. Devoção e escravidão: a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos no Distrito 
Diamantino no Século XVIII. 2ª ed. São Paulo: Ed. Nacional, 1978, p. 45 
10 Idem. P. 42. 
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Senhora do Rosário, aparecendo como reis, rainhas, juízes, e os outros cargos 

próprios da referida parte.  

Ao analisarmos as atas, podemos identificar que na maior parte dos anos, 

os nomes dos componentes da parte festiva aparecem. Mas apenas em 1855 rei 

e rainha foram escravos, sendo, respectivamente, João tropeiro escravo da Srª 

Dona Clara e Julianna escrava do Sr. Manoel Carneiro de Faria. Essa informação 

nos faz questionar a cronologia dos reis da Festa do Rosário exposta na Casa 

da Cultura, onde se especifica que de 1853 até 1888, todos os reis e rainhas 

foram escravos. Os documentos não confirmam essa informação. 

Nos outros documentos, sempre aparecem escravos, mas com outros 

cargos, como juízes e rainhas de promessa, conforme já especificado acima. 

Curioso que em 1855, aparece como juíza da Festa do Rosário, “Anna crioula, 

que foi escrava (grifo nosso) de José Antônio Carneiro”. Será que ela teria sido 

uma escrava alforriada, que carregaria para sempre a “pecha” de ter sido 

escrava? Pode ser que isso revele um estigma em relação aos escravos que 

eram alforriados.                                        

Em alguns anos, aparecem cargos que eram ocupados somente por 

escravos, enquanto em outros anos se mesclava escravos e não escravos. 

Podemos identificar também que participavam da Irmandade fazendeiros 

de posse considerável no distrito, como os irmãos José Faustino Duarte e 

Antônio Faustino Duarte. A esse último a tradição oral atribui a doação de terras 

aos seus ex-escravos que hoje moram na comunidade quilombola Córrego do 

Meio no distrito de Airões. Nos anos de 1867 a 1868 Antônio Faustino Duarte 

aparece como definidor. E nos anos de 1871 e 1872 aparece a sua assinatura 

nas atas da Irmandade. Já nos anos de 1853 a 1855, José Faustino Duarte foi 

procurador. E no ano de 1868 a 1869 foi definidor ou difinidor. E em 1871 

aparece sua assinatura substituindo um tesoureiro. Outro nome que aparece em 

algumas atas é de João Faustino Duarte, cuja relevância na sociedade em 

questão desconhecemos. 

Nas referências às festas do Rosário, sempre havia a especificação de 

que a festa foi feita “com muzica e missa cantada”. Somente em 1889 se registra 

que a festa foi marcada “e feita com o Congado e Missa rezada”. Dessa forma, 

pelos registros documentais, podemos afirmar com certeza que o Congado já 

existia no distrito em 1889. Para os anos anteriores, é possível que já existia, 

mas não achamos a referência específica à referida manifestação cultural. 

Então nos veio o seguinte questionamento: Quais os padrões de 

sociabilidade numa sociedade aonde escravos e senhores conviviam num 

mesmo espaço religioso e cultural? 

É possível que essa convivência num só espaço tenha estreitado os laços 

entre senhores e escravos, apaziguando os possíveis atritos no mundo do 

trabalho, tendo a Igreja servido como intermediadora na relação entre senhores 

e escravos. 
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Por fim, a tradição do Congado provavelmente alimentou a alma de 

escravos e ex-escravos, permitindo uma integração do negro na sociedade 

barrosense a partir da força simbólica de uma cultura marcadamente sincrética.   

  

 

Documentos de compra e venda de escravos:  

 

“(...) que toda posse, domínio e senhorio que no dito escravo tem tido 

transpassa para a pessoa do comprador” 

 “(...) que possuindo livre de qualquer ônus um escravo (...)” 

 

As duas frases acima são de praxe nos documentos cartoriais que tivemos 

acesso, e revelam a natureza do escravo como um bem comercial: o escravo 

era posse do senhor, que detinha sobre ele domínio e senhorio.  

E, ao vende-lo para outra pessoa, esta: 

 

“(...) gozará como sua que fica sendo com todos seus achaques novos e 

velhos11”.  

 

E havia a garantia formal de que o escravo estava livre de qualquer ônus 

que poderia eventualmente comprometer o comprador. 

 Sendo uma mercadoria, o escravo era um dos principais investimentos do 

senhor. Em estudo sobre a realidade da Zona da Mata Central (área que abarca 

desde Ubá até Viçosa), a partir de documentos cartoriais de Ubá da primeira 

metade do século XIX, Romilda Oliveira Alves constatou que a maior 

porcentagem da riqueza dos inventários advinha da posse de cativos12. Mas 

além de demonstrativo de riqueza material, o escravo também dava status social 

a quem o possuísse, como já discutido anteriormente.  

 Na tentativa de levantarmos informações sobre as especificidades da 

escravidão em São José do Barroso, analisaremos os documentos de compra e 

venda de escravos do Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas de Paula 

Cândido entre os anos de 1884 a 1888, anos, respectivamente, em que o cartório 

passou a existir aqui no município e o ano da abolição da escravidão. Antes de 

1884, os registros cartoriais eram feitos no termo de Visconde do Rio Branco, 

                                                           
11 Arquivo do Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas de Paula Cândido. Trecho de 
escritura de compra e venda de escrava no ano de 1884. 
12 ALVES, Romilda Oliveira. Fronteira em expansão. População, terra e família na Zona da Mata 
mineira. 1808-1850. Belo Horizonte: UFMG, 2009, p. 148. 
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que abarcava a então freguesia “São Jozé do Barrozo”, mas, para esse trabalho, 

não tivemos acesso à estes últimos documentos. 

 Encontramos vendidos, escravos homens e mulheres, crianças ou 

adultos, a maioria sem especificação de sua profissão, alguns naturais de São 

Jozé do Barrozo, outros de outras localidades ao entorno da então freguesia. 

Seus preços variam entre 100 mil réis (o mais barato) e 1 conto e 500 mil réis (o 

mais caro). Encontramos ainda escravos vendidos com seus filhos, ou, ao 

contrário, vendidos separados de seus filhos.  

 Para aqueles escravos em que a idade estava especificada, ela variou 

entre 1 ano e meio e 35 anos, prevalecendo a idade entre 14 e 15 anos.  

 As negociações para a venda de escravos se davam com proprietários de 

Ubá, Visconde do Rio Branco, São Sebastião da Pedra do Anta, São Francisco 

do Glória, Ponte Nova ou de São Jozé do Barrozo mesmo, que vendiam para 

proprietários de São Jozé do Barrozo. Portanto, a procedência dos escravos para 

o período em questão, era das redondezas da freguesia. A única origem que 

destoa da referida anteriormente é a do escravo Innocencio que, no ano de 1886, 

foi comprado por Domingos Joze Valente na freguesia de São Jozé do Barrozo, 

constando que sua matrícula foi feita na Collectoria do Ceará no ano de 1872. 

Portanto, um escravo oriundo do Nordeste.  

 Os escravos vendidos mais caros são: Honório, de 14 anos, que no ano 

de 1884 foi vendido por 1 conto e 500 mil réis; Inocêncio, de 14 anos, que consta 

como “sem ofício”, que em 1886 foi vendido por 1 conto de réis; e Francisco, de 

35 anos, que em 1887 foi vendido por 900 mil réis. A mais barata foi a escrava 

Albina que em 1885 tinha 25 anos e foi vendida por 100 mil réis. 

 Ao compararmos o preço dos escravos com o preço dos imóveis em São 

Jozé do Barrozo, no final do século XIX, notamos que o escravo avaliado em 

torno de 500 mil réis equivalia à uma porção considerável de terras.  

No documento cartorial de escritura de partilha, do ano de 1884, está 

escrito: 

 

 “ (...) 96 hectares e 80 ares, ou 20 alqueires de terreno de planta de milho, 

avaliados em 600 mil réis”.  

 

 Já em documento de escritura de compra e venda entre Antônio Faustino 

Duarte e sua mulher Dona Ritta Roza da Silva com Joze Vieira da Silva, os 

primeiros vendem ao segundo: 

 

 “(...) vendido tem (...) uma parte de terras de cultura em commum com o 

mesmo comprador (...), uma caza de morada, um paiol coberto de telhas, uma 

parte no moinho, achas de braúna e mais benfeitorias, no lugar denominado 
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Collonia nesta freguesia (...) cuja venda disserão, fazião pelo preço e quantia de 

800 mil réis (...)”. 

 

 Temos então dois casos que revelam que o preço de terra cultivável e 

terra com benfeitorias equivaliam ao preço de escravos. Ao compararmos, 

vemos que em 1886, a escrava Altina de 8 anos foi vendida por 600 mil réis. Já 

o escravo Francisco, de 35 anos, cujas qualidades de trabalhador são exaltadas, 

“capaz de qualquer trabalho e lavrador”, foi vendido por preço próximo ao da 

terra com benfeitorias, ele por 900 mil réis, a terra por 800 mil réis. Portanto, fica 

nítido que a posse de escravos não era para qualquer pessoa. Assim, 

destacamos os seguintes sobrenomes dos moradores de São José do Barroso 

como compradores e vendedores de escravos: Faustino Duarte, Fernandes 

Ribeiro, Vieira de Almeida, Rodrigues Oliveira, Valente, Mendes, Silva, Teixeira 

de Oliveira, Pires Vieira, Bittencourt. 

 Em relação às profissões, além de roceira, aparece a do escravo 

Francisco, referido anteriormente, e da escrava Albina que em 1885 aparece 

como cozinheira. Os outros, ou não aparecem ou está escrito “sem ofício”. 

 Em 1885, a mesma escrava Albina foi separada de seus filhos Luis, de 4 

anos e Lucindo, de 1 ano e meio. Consta no Livro de Notas de 1885, dois 

documentos de compra e venda de escravos vendidos ambos na fazenda do 

Taquaraçu por Antônio José Valente Sobrinho, morador da freguesia da cidade 

de Ubá. No primeiro, ele aparece como vendedor da escrava Albina para Dona 

Anna Clara Mendes. No segundo, ele aparece vendendo os escravos crianças 

para seu pai, Francisco José Valente. Portanto, o comércio de escravos foi feito 

em um mesmo local, mas para compradores diferentes, revelando que mãe e 

filhos foram separados. 

 Se tomarmos em conta dois dados: o primeiro, a lei de 1869 que impedia 

a separação entre casais cativos e pais e filhos menores e o segundo, a Lei do 

Ventre Livre, que desde 1871 advogava sobre a liberdade das crianças nascidas 

de mãe escrava, constatamos que a transação descrita acima foi ilegal.  

 Já em 1887, o escravo Francisco de 35 anos foi vendido juntamente com 

seu filho, Martiniano, de 3 anos, por Manoel Jozé de Bittencourt, morador da 

freguesia do Serra do município de Ponte Nova para João Antônio de Bittencourt, 

morador de São Jozé do Barrozo. Consta que Francisco era “cazado” com 

Florentina, mas não diz nada a respeito do paradeiro dela. Ao que parece, marido 

e esposa foram separados. Novamente, encontramos mais uma transação 

comercial de escravos ocorrida de forma ilegal, devido à separação conjugal. 

 Já no ano de 1885, a escrava de nome Iria, “cor preta, idade de 15 anos”, 

parece ter sido vendida separadamente de sua mãe, cujo nome, Anna, e 

ocupação, roceira, é especificado no documento. Mas, no caso, essa prática não 

consta como ilegal, dada a idade da escrava e a lei do período. 
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 Por fim, em 1884, a escrava Gertrudes foi vendida por 500 mil réis, 

acompanhada de seus filhos ingênuos Maria e Benedito. 

 

 

Atas de batismo e sepultamento de escravos: 

 

 O papel dos padres da Igreja Católica durante a escravidão foi o de 

reafirmar a prática da captura, prisão e venda de escravos. Não se condenava a 

escravidão, apenas eram tomadas medidas para tentar disciplinar o escravo, 

como ensiná-lo os preceitos do catolicismo.  

 A Igreja atuou então para aculturar os escravos, incentivando-os a 

abandonarem suas raízes culturais e religiosas. Mas a história do Brasil é 

permeada de sincretismos, uma forma de assimilação de uma cultura nova, sem 

deixar de lado a sua cultura, ao mesmo tempo que podem ser compreendidos 

como uma forma de resistência. Na religião, percebemos vários sincretismos. O 

Congado, como manifestação cultural e religiosa é um exemplo nítido. E as 

correspondências entre religiões de matriz africana e a religião católica é outro 

exemplo. Assim, Nossa Senhora, no candomblé é Yemanjá; São Jorge, é Ogum; 

e vários outros orixás, que são forças da natureza divinizadas, possuem 

correlação com santos. Ao ser reprimido, o escravo muitas vezes fingia estar 

rezando para os santos, quando na verdade rezava para seus orixás. 

Lembramos, todavia, que haviam inúmeras religiões na África. 

 Mas desde o embarque no navio negreiro até sua experiência em terra 

estrangeira, a Igreja estava presente na vida do escravo. Ainda na África, os 

escravos eram batizados coletivamente, recebendo nomes aportuguesados, 

Antônio, Francisco, Joaquim e por aí vai. Começava aí a perda de sua 

identidade. E, ao desembarcar no Brasil, eram catequisados. 

 Cabe salientar que a prática do batismo para o escravo podia representar 

uma forma de sociabilidade dentro da sociedade escravocrata, quer seja para 

estreitar os laços com o senhor, quer seja para futuramente conseguir a alforria 

pelo seu padrinho.  

 No primeiro caso, é comum no Brasil encontrarmos senhores 

apadrinhando escravos. Essa era uma das estratégias que o senhor utilizava na 

tentativa de criar uma relação mais amistosa com o escravo, para tentar impedir 

insubordinações. Por outro lado, ao estreitar relações com o senhor, o escravo 

cujo filho era apadrinhado podia ter regalias ou para si ou para seu filho. Também 

é comum senhores que tinham relações sexuais com escravas, acabarem 

apadrinhando seus filhos bastardos. 

 Note-se que, como prática comum no período da escravidão, o batismo 

de escravos pelo senhor não revela necessariamente uma relação amigável com 
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o escravo, nem que o senhor era bondoso e religioso; como destacado, a relação 

é mais complexa e prevê um jogo de interesses de ambas as partes. 

 Já a possibilidade da conquista da alforria no futuro pelo escravo 

apadrinhado podia se dar pelo senhor que apadrinhava um cativo; ou por um 

escravo que conseguia a alforria e depois tentava alforriar seus apadrinhado. 

Nesse último caso, vemos uma relação de solidariedade entre ex-escravo e 

escravo. 

 Analisaremos as atas de batismo e sepultamento de escravos de São 

José do Barroso, procurando criar uma visão genérica sobre os assuntos.  

 As atas de batismo que tivemos acesso, apresenta como introdução o 

seguinte: 

 “Este livro há de servir para assentamento dos termos de nascimento dos 

filhos de mulher escrava, que tiverem lugar desde a data da lei nº 2040 de 28 de 

setembro de 1871 na freguesia de São José do Barroso, do município de Ubá 

(...). Assinatura: Fernando Teixeira de Sousa (...)13”.  

 Portanto, o livro trata do registro de batismo dos filhos de escravas 

nascidos a partir da chamada “Lei do Ventre Livre”, de setembro de 1871. A lei 

previa que os filhos de escravas nascidos a partir da referida data nasceriam 

livres. Ela é parte de um conjunto de leis que foram promulgadas a partir da 

segunda metade do século XIX, que previam uma extinção gradual da 

escravidão no Brasil – inicialmente aboliu-se o tráfico de escravos, com a Lei 

Eusébio de Queiroz de 1850; depois a Lei do Ventre Livre; e a Lei dos 

Sexagenários de 1885, que decretava que todos os escravos acima de 60 anos 

estariam livres.  

  As leis “para inglês ver” apresentavam uma série de problemas, e uma 

coisa era o decreto da lei no papel e outra coisa era a sua efetivação na 

realidade. No caso, a Lei do Ventre Livre previa que os “ingênuos” filhos de 

escravos nascessem livres. O senhor dono da escrava tinha duas opções, ou 

entregava o escravo para o Estado (que os colocava em instituições de caridade 

até completarem a maioridade), sendo indenizado por isso, ou podia ficar 

responsável pelo escravo até os 21 anos de idade, quando ele se tornaria livre. 

E durante esse período, o filho da escrava poderia ser usado como mão de obra 

para o senhor. Indispensável dizer que a lei inaugurou uma nova modalidade de 

escravo, o “escravo livre”14.  

 Mas, de qualquer forma, o livro em questão registra os filhos de escravas 

teoricamente livres, sendo que em 1873, aparece claramente a descrição 

“liberto” ao filho de escrava. 

 Nota-se que são feitas as seguintes denominações aos escravos: 

innocente, ingênuo, crioulo, pardo, preto, africano. As duas primeiras eram 

                                                           
13 Livro de batismo de escravos. 1871 a 1888. Atualmente em posse de Emerson Rodrigues Lisboa.  
14 MATTOSO, Kátia de Queiróz. Op. Cit. p. 177. 
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denominações usadas para se referir às crianças, e as outras, os significados já 

foram especificados acima. 

 Podemos notar que em média a criança era registrada dez dias depois do 

nascimento e na maioria dos documentos há referência à mãe do escravo, sendo 

poucos os que especificam o nome do pai e da mãe juntos. Quais os motivos 

disso? Desconhecimento do pai? Informação omitida diante do abuso de 

fazendeiros às escravas? Não podemos fazer nenhuma afirmação, apenas 

inquerir.  

 Outra questão é a referência aos padrinhos. Predominam padrinhos livres, 

uma vez que são pessoas com nome e sobrenome e pelos sobrenomes, 

podemos identificar que são pessoas de posse na sociedade barrosense. Em 

dois documentos identificamos o fazendeiro Antônio Faustino Duarte como 

padrinho15, juntamente com sua esposa, Dona Júlia Rosa da Silva.  

 Mas havia casos em que os padrinhos eram escravos. Ou casos em que 

um padrinho era escravo e o outro era livre. 

O Livro de Batismo apresenta o último registro em 10 de abril de 1888. 

Em 13 de maio de 1888, com a chamada “Lei Áurea”, os escravos foram 

oficialmente libertados.  

Já em relação ao Livro de Sepultamento de Escravos, tivemos acesso a 

poucas folhas que vão de 1875 à 1887. A maioria dos escravos sepultados eram 

crianças, prevalecendo crianças de poucos meses de idade.  

Na época o índice de mortalidade infantil era alto, principalmente de 

escravos. São vários os motivos encontrados na história da escravidão 

brasileira, que vão desde condições insalubres em que viviam muitos escravos, 

até mães que assassinavam seus filhos por não aceitarem o cruel destino que 

teriam.  

 

 

Cartas de alforria (de 1884 a 1888):  

 

“Como se de ventre livre nascesse...” 

 

 As cartas de alforria eram documentos que atestavam a conquista da 

liberdade pelo escravo e o trecho acima aparece em todas as cartas de alforria 

que encontramos no cartório municipal. Haviam duas formas de consegui-las: 

gratuitamente ou mediante a compra. No primeiro caso, o proprietário do escravo 

poderia conceder a carta de alforria para seu cativo como forma de manifestar 

                                                           
15 Livro de batismo de escravos. Em 1873 Antônio Faustino Duarte e sua esposa apadrinham Maria e em 
1874, apadrinham Generoza.  
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sua gratidão pelos anos de trabalho de um escravo fiel, ou então como uma 

forma de se livrar de uma mão-de-obra envelhecida e por isso onerosa.  

Já a compra da alforria, mecanismo que prevaleceu, era feita pelo escravo 

ou por algum padrinho deste. Para isso acontecer era necessário, obviamente, 

que o senhor estivesse disposto a vender a alforria. E isso podia, novamente, 

depender da lealdade do escravo diante do seu senhor. E foi, ainda, um 

mecanismo para o senhor de escravos conseguir capitais para aumentar sua 

riqueza ou para salvá-lo numa situação de empobrecimento16.  

De outra forma, para o escravo conseguir comprar a alforria, era 

necessário que conseguisse dinheiro e um meio de poupá-lo. Deduz-se que para 

os escravos de fazendas isso era quase impossível. Já para os escravos que 

viviam no meio urbano, principalmente os chamados escravos de ganho, isso 

era possível, desde que o seu senhor permitisse que ficasse com uma parte do 

dinheiro para si próprio. 

De forma geral, a porcentagem dos alforriados na história da escravidão 

brasileira foi muito baixa. E a alforria podia ser concedida sem nenhum registro 

formal, mas na presença de testemunhas, ou era registrada em cartório. Essa 

última forma acabou prevalecendo. 

 Portanto, fomos até o cartório de Paula Cândido. Para o ano de 1884 a 

1888, encontramos apenas quatro cartas de liberdade. 

Podemos analisar as seguintes informações dessas cartas de liberdade: 

1º) concedem a alforria de forma gratuita, ou seja, o escravo não está pagando 

por ela; 2º) em três a alforria é incondicional, já em outra, vê-se que é dada sob 

condições. 3º) Uma é concedida à uma escrava, outras duas a um escravo e 

uma terceira é concedida à uma escrava e seu filho. 4º) Em três, não se descreve 

a profissão da escrava, nem sua idade; já na outra descreve-se a profissão 

(criado) e idade (por volta de 25 anos). 5º) Dois senhores são analfabetos e dois  

não se pode afirmar. 

 Uma primeira interpretação das cartas de alforria que vem à cabeça de 

qualquer pessoa, de maneira até automática, é a de acreditar que o senhor que 

concede a alforria o faz por ser bondoso. Todavia, estudos revelam que: “A carta 

de alforria é um ato comercial, raramente um gesto de generosidade17”. Isso 

porque a maioria dessas cartas é comprada pelos escravos e concedida sob 

condições.  

 Em São José do Barroso, não encontramos nenhuma carta de liberdade 

que foi comprada pelo escravo, mas encontramos uma carta escrita 

condicionalmente pelo senhor, que segue transcrita abaixo: 

                                                           
16 MATTOSO, Kátia M. de Queirós. Ser escravo no Brasil. São Paulo: Editora Brasiliense, 3ª edição, 1990. 
Op. Cit. 
17 Idem. p. 186. 
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“Digo eu abaixo assignado Joze Fernandes Ribeiro, que sou senhor e 

possuidor de um escravo de nome Antonio, criado, de idade de vinte e cinco 

anos pouco mais ou menos, cujo escravo eu tenho deliberado a dar-lhe carta de 

liberdade e como de facto a faço condicionalmente (grifo nosso), o dito escravo 

ficará me servindo como dantes, logo que faltar a minha existência, ficará o dito 

escravo servindo a minha mulher pelo espaço de três annos a contar-se do dia 

do meu fallecimento e logo que finalizar o referido prazo de treis annos ficará o 

dito escravo no gozo de sua liberdade como se de ventre livre nascesse, isto é 

a contar-se os treis annos do dia do meu falecimento em diante. E por ser esta 

a minha vontade e por eu não poder escrever, pedi a João Rodrigues de Oliveira 

que por mim passasse esta carta de liberdade (...).” (1885) 

Ao escravo Antônio, então, é dada a liberdade apenas decorrido três anos 

após o prazo da morte de seu senhor: estando esse preso à sua profissão de 

criado, é obrigado a manter-se fiel à seu senhor e sua esposa dentro do período 

previsto. Note-se que a referida carta foi escrita em 1885 e justo três anos depois 

a escravidão é abolida. Se o senhor morreu no mesmo ano do registro, então o 

escravo teria sido libertado no ano da abolição da escravidão, mas se isso não 

se deu, ocorrendo em um dos três anos subsequentes, fica o questionamento se 

o escravo teria sido libertado com a lei áurea ou se estaria preso à essa condição, 

dado o registro no cartório. 

Curioso comparar esse fato à história das alforrias no Brasil como um 

todo, uma vez que,  

 

“às vésperas da abolição, grande número de senhores concederam liberdade a 

dezenas de escravos, sob a condição de que continuassem a trabalhar gratuitamente 

durante sete anos: maneira legal de prolongar a escravidão18”.  

 

                                                           
18 Idem. p. 168. 
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Portanto, segundo essa ideia, o escravo Antônio teria continuado escravo 

ainda por um tempo após a lei áurea. 

 

 

A Comunidade Quilombola Córrego do Meio: 

 

 A história da escravidão em Paula Cândido atualmente está sendo 

ressignificada. Isso porque desde 2015 a comunidade Córrego do Meio foi 

reconhecida pela Fundação Cultural Palmares como uma comunidade 

quilombola. No trabalho “Comunidade Quilombola Córrego do Meio: história, 

memória e ensinamentos19”, discutimos sobre o passado e o presente da 

comunidade que hoje vislumbra um futuro que de fato a liberte das amarras de 

um passado escravocrata.  

                                                                                                                                                                              

 

 

 

                                                           
19 DIAS, Tailane de Oliveira. Comunidade Quilombola Córrego do Meio: história, memória e ensinamentos. 

Acervo da Casa da Cultura Pe. Antônio Mendes, de Paula Cândido, 2020. 
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1 Graduada em História pela Universidade Federal de Viçosa (UFV) e Professora de História da rede pública 
estadual de Minas Gerais. 
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“Neste trabalho vamos 

Apresentar  

Visitas e estudos que  

interessam pesquisar 

 

Em Paula Cândido temos  

a Casa da Cultura que nos ajuda 

a interpretar melhor  

Como viviam os escravos 

Com sofrimento, com solidão  

Mas com muita esperança no 

coração 

 

Em nossa cidade temos várias 

histórias 

Temos a famosa Festa do 

Rosário que 

Representa a vida dos negros 

escravizados 

E conta também a história do 

Quilombo visitado 

 

Fizemos uma visita ao Córrego 

do Meio 

Pra saber o que não sabia 

Estudando o Congado  

Com muita magia 

 

O Congado é importante  

Pra contar sobre os negros 

escravizados 

E também nos lembrar  

Da libertação baseada neste fato 

No dia 13 de maio 

Algo tão esperado 

A Lei Áurea é assinada  

E os escravos são libertados 

 

Ouvimos boatos que em 1906, 

Em Paula Cândido,  

Houve o primeiro rei não negro 

do Congado 

Isso mostra que há espaço 

Para todos no festejo 

 

Além disso o Congado  

 

Nos conta muitas histórias  

Lendas, memórias e tradições 

Que devem ficar em nossos 

corações 

 

O pandeiro, o reco-reco, a cuíca, 

a caixa e o violão 

Com os som conquistam a 

multidão 

A música e a dança traz muita 

harmonia 

Todos se animam nessa alegria 

 

A história do Congado  

É apresentada por músicas e 

encenações 

Homenageando os santos  

Com suas orações 

 

A roupa dos congadeiros é 

branca  

Em homenagem à Nossa 

Senhora do Rosário 

E a espada representa  

Proteção e luta 

 

Com a visita ao Córrego do Meio 

Aprendemos a origem do lugar  

Também como é importante, a 

tudo,  

Registrar e catalogar 

 

O Mestre Boi faz parte do 

Congado de lá  

E, por isso, faz parte da história 

do Brasil 

Pra esse povo sofrido  

Eu dou nota mil 

 

Os netos e filhos de escravos  

Hoje tem orgulho de contar sua 

história  

E querem que faça parte  

Da matéria da nossa escola” 

 

 

(Poema coletivo criado nas aulas de Artes da professora Jaínne Ladeira, por 

estudantes dos 6º anos da Escola Estadual Professor Samuel João de Deus, em 2018.) 



3 
 

 

 

Índice 

 

 

Introdução ....................................................................................................... 4 

 

Quilombos: passado e presente ..................................................................... 5 

 

Origens da comunidade quilombola Córrego do Meio ................................... 6 

   As memórias ...................................................................................... 6 

   A produção na fazenda Reserva ........................................................ 8 

   Relação história local e regional ........................................................ 9 

   A pesquisa em documentos ............................................................... 9   

 

A preservação da cultura e da memória na comunidade – A “história viva” .. 10 

   O Congado ........................................................................................ 12 

   O Congado no Córrego do Meio ....................................................... 13  

 

A luta por direitos sociais ............................................................................... 17 

 

A formação da identidade étnica ................................................................... 19 

 

As parcerias ................................................................................................... 20 

  

Direitos acessados ........................................................................................ 20 

 

Conclusão ...................................................................................................... 22 

 

Fotos .............................................................................................................. 23 

 

 

 



4 
 

 
“Educar é permitir que se brinque,  

Que se deixe ser criança. 
Educar é pipa solta no pensamento... 

O educador pipa, 
Os educandos pipam também!”.  

(Tailane de Oliveira Dias) 
 

 
 
 

Introdução 
 
O objetivo desse trabalho é escrever a história da comunidade quilombola 

Córrego do Meio. Esta situa-se na zona rural de Airões, distrito de Paula 
Cândido, localizada na Zona da Mata mineira. As principais informações são 
fruto da memória popular, tanto dos remanescentes de escravos quanto de 
descendente de fazendeiros. Mas também provém da pesquisa e análise de 
documentos do Cartório Municipal e do Arquivo Paroquial2 referentes ao século 
XIX.  

Em 2018 uma parte dessa pesquisa nasceu a partir de um projeto 
interdisciplinar entre as disciplinas de História e de Artes, ministradas 
respectivamente por mim e por Jaínne Ladeira, na Escola Estadual Professor 
Samuel João de Deus, situada na cidade de Paula Cândido. Tivemos o apoio da 
direção da escola e da Secretaria de Cultura e Turismo.  

Trabalhamos com todos os 6º anos da escola, e para isso foram 
realizadas inúmeras entrevistas, sendo que algumas foram feitas diretamente 
pelos alunos em visita à referida comunidade quilombola. O trabalho foi 
apresentado na Feira Cultural da escola e consolidado na criação de um 
documentário. A elaboração das perguntas para a entrevista, as perguntas no 
dia da visita, a filmagem e as fotos tiradas foram em sua maioria feitas pelos 
próprios alunos, além da edição do documentário.  

Posteriormente, para a realização deste trabalho, foi feita pesquisa em 
fontes de época com o objetivo de encontrar informações sobre a escravidão em 
São José do Barroso3, antigo nome do atual município de Paula Cândido, e, 
especificamente, sobre a escravidão no Córrego do Meio. Para isso, a parceria 
com a também professora de história, Lorena Oliveira Vieira foi fundamental. A 
troca das informações que íamos encontrando fez com que tivéssemos uma 
compreensão mais minuciosa sobre a história da escravidão em nosso 
município.  

Agradeço a todas as pessoas envolvidas nas várias etapas desse trabalho 
e principalmente aos moradores da comunidade quilombola Córrego do Meio 
pelos tantos ensinamentos compartilhados.  

                                                           
2 Atualmente os documentos do Arquivo Paroquial sobre a escravidão estão dispersos. Parte estão em 
posse de Emerson Rodrigues Lisboa, ex-secretário de cultura do município, que gentilmente nos cedeu 
para esta pesquisa; e outra parte compõe o acervo da Casa da Cultura Pe. Antônio Mendes. 
3 Em relação à esse assunto, ver trabalho: DIAS, Tailane de Oliveira. A escravidão em São José do Barroso. 
Acervo da Casa da Cultura Pe Antônio Mendes, Paula Cândido, 2020. 
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Quilombos: passado e presente 

 
Quilombos, na época da escravidão, eram locais para onde os escravos 

que fugiam do trabalho forçado iam se esconder, vivendo em liberdade. 
Analisando as leis do Brasil Colônia e do Império, respectivamente, vemos que 
um quilombo era compreendido como: “(...) todo grupo escondido de mais de 5 
escravos fugidos”4 ou reuniões de negros fugidos a partir de 2 e 3 escravos5.  
Sabe-se que a maioria dos quilombos reuniram cerca de cem homens e 
mulheres e existiram durante todo o período escravocrata brasileiro6. Já o mais 
famoso quilombo de nossa história, o Quilombo de Palmares que perdurou por 
quase 100 anos nas terras altas da Serra da Barriga, entre Pernambuco e 
Alagoas, teria chegado a ter por volta de 30.000 quilombolas, segundo 
estimativas.7 

Mas hoje em dia, quando falamos em Comunidades Quilombolas, há 
vários significados. Conforme o artigo 2º do Decreto nº 4.887, de 20 de novembro 
de 2003,  

 
“consideram-se remanescentes das comunidades dos quilombos, (...) os 

grupos étnico-raciais, segundo critérios de auto atribuição, com trajetória 
histórica própria, dotados de relações territoriais específicas, com presunção de 
ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão histórica 
sofrida.”8 

 
Assim, as comunidades quilombolas são formadas principalmente por 

negros e descendentes de escravos que preservam suas tradições culturais e 
que tradicionalmente vivem no mesmo local. O conceito atual de comunidade 
quilombola, portanto, difere do conceito tradicional, não sendo mais somente 
uma terra de escravos fugidos, mas abarca outras características: pode ser 
também uma terra doada para o grupo ou até mesmo comprada9.  
 A história e a tradição está presente cotidianamente nas Comunidades 
Quilombolas, onde o passado é rememorado em festejos e nas várias 
manifestações culturais que podem ter essas comunidades, como Capoeira, 
Congado, Maculêlê, Jongo. Nestas, vemos temas como a exploração e o 
sofrimento de um passado de escravidão, as lutas e resistências diante desse 
contexto histórico; a devoção religiosa etc. Por isso, podemos dizer que essas 

                                                           
4 Provisão real de 6 de março de 1741. In: MATTOSO, Kátia M. de Queirós. Ser escravo no Brasil. São Paulo: 
Editora Brasiliense, 3ª edição, 1990, p. 159. 
5 Nas palavras da autora: “(...) no século XIX leis provinciais ordenam ações punitivas contra quilombos de 
2 e 3 escravos”. Idem. 
6 Idem. 
7 O historiador Décio Freitas realiza intensa pesquisa documental em fontes de época para fazer a 
estimativa. In: FREITAS, Décio. Palmares, a guerra dos escravos. Rio de Janeiro, 2ª edição: Edições Graal, 
1978.  
8 http://www.palmares.gov.br/?page_id=52126. Acessado em 2020. 
9 PEREIRA, Mateus, AMORIM, Gisella. PORTO, Amélia. Quilombolas e quilombos: histórias do povo 
brasileiro. Belo Horizonte: Rona, 2012, p. 52.  

http://www.palmares.gov.br/?page_id=52126
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comunidades têm uma “história viva”, onde o passado é constantemente 
rememorado e ressignificado.  

Essa ressignificação ocorre inicialmente no próprio processo de 
reconhecimento das comunidades quilombolas, pois para uma comunidade 
conseguir esse título é necessário que o próprio povo do lugar se compreenda 
como quilombola, ou seja, que se identifique como negro e afrodescendente. 
Assim, todo caminho necessário para a formação de uma identidade étnica 
prescinde de um olhar para o passado e da formação de uma consciência no 
presente a partir desse passado. O que significa ser quilombola? Como essa 
população se compreende à luz desse passado? Como isso interfere na sua 
autoestima? Como isso influencia na sua organização em grupo e na sua relação 
com a sociedade como um todo? Quais padrões éticos são criados dentro 
dessas comunidades? São perguntas que nos ajudam a compreender melhor 
esse processo de ressignificação do passado pelos quilombolas. 

 Portanto, essa ressignificação perpassa também o âmbito político: Qual 
consciência histórica e social é gerada a partir desse auto reconhecimento? 
Como esse processo pode interferir na formação de uma consciência político-
social?  

Hoje, a população que historicamente foi oprimida reivindica um novo 
lugar na história. A conquista dos direitos sociais pela população 
afrodescendente, prevista na Constituição desde 1988, acaba sendo um 
elemento a mais na ressignificação do passado, onde sujeitos sociais que por 
um longo período foram identificados meramente como mão-de-obra, sem 
história e sem cultura; hoje lutam para mudar a sua história e (re)escrevê-la.  

 

 

Origens da Comunidade Quilombola Córrego do Meio: 

 

 - As memórias: 

 A história oral, isto é, as memórias transmitidas de pai pra filho no 
decorrer do tempo é o principal meio para estudarmos as origens da 
Comunidade Quilombola Córrego do Meio. E é possível ouvir diferentes 
personagens que se ligam diretamente à essa história, ou seja, tanto 
descendentes de escravos como descendente de fazendeiro que teria doado as 
terras para os moradores que viviam na localidade.  

Entrevistamos Denise Rocha (57 anos), moradora da comunidade e 
descendente de escravos. Antônio Matias Celestino (70 anos), mais conhecido 
como Mestre Boi, também descendente de escravos, e uma das principais 
lideranças de lá, além de ser o mestre do Congado. E Carlos Antônio Duarte ou 
Seu Cacau (82 anos), neto do fazendeiro Antônio Faustino Duarte que é quem 
teria doado as terras para os ex-escravos do Córrego do Meio no ano de 1888.  

No documento “Histórico da comunidade quilombola Córrego do 
Meio\Airões”, escrito com base em oficinas com moradores do local, a partir de 
suas memórias e de seus documentos pessoais, é feita a descrição da árvore 
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genealógica das principais famílias: Celestino, Rocha, Jerônimo e Zacarias, 
mostrando que elas vivem no local desde a época da escravidão.  

Denise disse que ouvia de seus pais a história de que a terra foi doada 
por um fazendeiro para seus escravos, sendo sua família uma das que ganhou 
a terra, a família dos Rocha. Nas suas palavras: 

 

“Primeiramente, o quilombo começou... a nossa comunidade, foi doada 
pra família Rocha, uma das primeiras famílias que foi conhecida aqui foi a família 
Rocha.” 

“Minha avó foi uma das pessoas que ganhou um pedaço de terra, só que 
foi repartindo com os fazendeiros, em troca de cachaça, em troca de galinha, 
então no fim das contas sobrou esse buraquinho que a gente mora (...). É o que 
o meu pai, sempre, e minha mãe, contava10.” 

 

 A avó de Denise, mãe de seu pai, chamava-se Maria Guelhermina da 
Rocha, e Denise não sabe exatamente a idade em que ela nasceu. Já seu pai, 
Belarmino Fortunato da Rocha, nasceu em 1905, tendo falecido no ano de 1990, 
aos 85 anos. Sua avó, então, provavelmente nasceu nos anos finais da 
escravidão, que oficialmente acabou em 1888. 

Ao perguntarmos quem foi o fazendeiro que doou as terras para a 
comunidade, ela disse: 

 

“(...) coronel Antônio Faustino Duarte, parece...” 

 

Já Mestre Boi questionou se a terra teria sido de fato “doada” ou se teria 
sido “deixada”, uma vez que o fazendeiro não deixou nenhum registro escrito, 
não fez o documento de doação da terra.  
 Em relação às memórias sobre a escravidão, ele disse que sua avó Dona 
Celina, mãe de sua mãe, foi escrava e que: 
 
 “Minha avó, né, ela não contava muito pra nós, não podia falar muito né, 
tinha medo de tá falando. Então não contou muito, o sofrimento.”11. 
 

Mas afirmou que tanto ele, quanto seu Mestre de Congo, José Lúcio 
Rocha, ainda foram escravos. Ele porque dos 6 aos 14 anos de idade trabalhou 
na Fazenda Segredo sem receber nada em troca. Já sobre Zé Lúcio, disse: 

 
“E seu Zé Lúcio foi um homem que trabalhou muito, né, foi criado por 

fazendeiro como escravo, né. Não é assim... como aquela outra escravidão não, 
mas... quando ía... trabalhava a semana toda, aí no sábado o patrão dava o 
bilhetinho né, escrevia pra você um bilhetinho, né, aí mandava você entregar 

                                                           
10 Gravação feita pelo aluno Kauã Sabino em visita à comunidade quilombola no ano de 2018. 
11 Gravação feita pela aluna Mannuella V. M. Cabral em visita à comunidade quilombola no ano de 2018. 
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para o vendeiro, aí o vendeiro vendia pra você o que ele queria... (...) É... você 
não tinha salário né12.” 

 
 Portanto, mesmo muito tempo depois de a escravidão ser abolida, ambos 
trabalharam em fazendas sem receber salário.  

Os moradores da comunidade quilombola entrevistados nos relataram 
que, num passado recente, as condições de vida eram muito precárias. A 
convivência com a fome era uma realidade presente. As casas eram feitas pelos 
próprios moradores, de pau-a-pique e sapé. Os móveis eram poucos. A cama, 
por exemplo, era feita fincando quatro estacas no chão, e fazendo o estrado, 
onde eram colocadas esteiras de taboa em cima.  

Seu Cacau, neto do fazendeiro Antônio Faustino Duarte, disse que não 
conheceu seu avô, mas que suas lembranças vêm das histórias que seus pais 
contavam sobre a fazenda, chamada Reserva. Ao ser perguntado sobre a idade 
de nascimento e falecimento de seu avô, disse não saber. Mas seu pai, Antônio 
Faustino Oliveira Duarte, apelidado de Nico Faustino, nasceu em 1898 e morreu 
em 1967. Portanto, embora não é possível neste trabalho precisar a idade de 
seu avô, fica evidente que ele viveu durante o período escravocrata. 

 
Seu Cacau nos afirmou que seu avô doou as terras para os seus ex-

escravos porque: 
 
“(...) a fazenda precisava de muita mão de obra, né. Então, ele doou 

(...)13”. 
 
Portanto, quando o fazendeiro ficou sabendo da abolição da escravidão, 

ele doou as terras para famílias de escravos com a intenção de que eles 
continuassem a trabalhar na fazenda. Até onde sabe, a doação foi feita 
verbalmente, sem nenhuma forma de registro escrito.  

Ainda segundo Seu Cacau, algumas pessoas foram morar fora da área 
da fazenda e outras continuaram morando nas suas dependências, sendo que 
os primeiros trabalhavam e recebiam um salário, enquanto os segundos 
trabalhavam em troca de alimento e moradia. 

Assim, teria surgido o Córrego do Meio.  
 

- A produção na Fazenda Reserva: 

Seu Cacau não tem certeza, mas acredita que o nome da fazenda vêm 
de uma reserva de mata que existia lá. Segundo ele: 

 

“A fazenda tinha mais de 200 alqueires, era um vale enorme14”. 

 

                                                           
12 Gravação feita em 2020 para a presente pesquisa. 
13 Gravação feita por Thaynã Paes no ano de 2018 como parte do projeto desenvolvido na escola. 
14 Idem. 
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Seu Cacau não soube nos dizer quantos escravos em média seu avô 
possuía.  

Sobre a produção na fazenda, ele nos disse: 

 

“Meu avô tinha fábrica de cachaça e rapadura. (...) Um pouco de café e... 
um pouco de vaca, muito boi de carro, muito cavalo, burro, tinha tropa, (...) pra 
sair por aí pra vender rapadura e cachaça. E os filhos foram tropeiros, meu pai 
foi um pouco (...) íam pra lá de Viçosa, ía pra São Geraldo. Levava pra São 
Geraldo e, nessa ocasião, o trem de ferro ía até São Geraldo (...)15” 

 

Portanto, a partir das informações de Seu Cacau, percebe-se que a 
fazenda tinha uma atividade agrícola e mercantil considerável. 

 

 

 - Relação história local e regional: 

 
 Ao compararmos as informações sobre a transição do trabalho escravo 
para o trabalho “livre” na história do Córrego do Meio, com a bibliografia sobre a 
história da Zona da Mata, percebemos que o mesmo padrão foi seguido na sub-
região. Isso porque pesquisas revelam que na Zona da Mata foi baixo o índice 
de imigrantes e de forma geral os fazendeiros optaram mesmo pelo trabalhador 
nacional, pelos ex-escravos16. No caso específico do Córrego do Meio, o 
fazendeiro encontrou como solução para o problema da mão-de-obra pós 
abolição, a doação da terra para a permanência do trabalho em sua propriedade.
   

 
 - A pesquisa em documentos: 
 
 Na tentativa de encontrar vestígios da escravidão no Córrego do Meio, 
pesquisamos em documentos do Cartório de Registro Civil e Tabelionato de 
Notas de Paula Cândido fundado no ano de 1884 e do Arquivo Paroquial.  
 O que nos chamou muito a atenção foi a constância com que o nome 
Antônio Faustino Duarte aparece nos registros do cartório. São várias as 
negociações e transações feitas pelo fazendeiro ou nas quais ele aparece: 
compra de terras, compra de escravos, partilha de bens, agiotagem. Nenhum 
outro fazendeiro da época se destaca como ele, revelando a sua proeminência 
na questão fundiária no então distrito de São José do Barroso, antigo nome de 

                                                           
15 Idem. 
16 VITORETTO, Bruno N.. Fronteiras do café na Zona da Mata mineira (1870-1940). Juiz de Fora, 2016. O 
historiador cita estudos referentes à Zona da Mata sul (mais especificamente Juiz de Fora) e a Zona da 
Mata central (mais especificamente Muriaé). 
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Paula Cândido. José Faustino Duarte, seu irmão, aparece em alguns 
documentos como seu parceiro na Fazenda Reserva, principalmente para a 
compra de terras. 
 A questão óbvia então é: se o fazendeiro aparece fazendo inúmeros 
registros cartoriais, é possível que tenha feito o registro de doação da terra aos 
seus ex-escravos do Córrego do Meio. Todavia, isso não ocorreu. Nos 
documentos referentes ao ano de 1888, ano da abolição da escravidão, não 
encontramos nenhuma referência à doação das terras. Diante disso, prevalece 
o que a tradição oral relata, que o fazendeiro Antônio Faustino Duarte concedeu 
as terras aos seus ex-escravos sem fazer nenhum registro formal. 
 Já nos documentos do Arquivo Paroquial analisamos as Atas da Festa do 
Rosário a partir de 1853, que tanto registram ações para a construção da Igreja 
do Rosário, um dos patrimônios históricos do município, quanto a organização 
para as Festas do Rosário e o Congado. E também Livro de Batismo de escravos 
de 1871 a 1888. 
 Identificamos que os “Faustino Duarte”, Antônio e José aparecem como 
membros da “Sociedade ou Irmandade de Nossa Senhora do Rosário”. Assim, 
nos anos de 1867 a 1868 Antônio Faustino Duarte aparece como definidor da 
Festa do Rosário. E nos anos de 1871 e 1872 aparece a sua assinatura nas atas 
da Irmandade. Já nos anos de 1853 a 1855, José Faustino Duarte foi procurador. 
E no ano de 1868 a 1869 foi definidor. E em 1871 aparece sua assinatura 
substituindo um tesoureiro. Isso revela que os “Faustino Duarte” tinham relação 
com a manifestação cultural e religiosa afro-brasileira e um tipo específico de 
sociabilidade que os ligava aos escravos para além da relação senhor e escravo 
na fazenda. Teria esse fato também influenciado na doação da terra para os ex-
escravos? A essa pergunta não encontramos nenhum documento que nos 
permita apontar alguma resposta, apenas questionamentos sobre as relações 
sociais entre senhores e escravos mediadas pela religião. 
 Em relação aos documentos de batismo de escravos, encontramos o 
nome de Antônio Faustino Duarte apadrinhando duas filhas de escravas, em 
1873 apadrinha Maria e em 1874 apadrinha Generoza. O apadrinhamento dos 
filhos de escravas pelos senhores foi uma realidade na escravidão brasileira e 
não somente na localidade em questão. Novamente, estamos diante de um 
convívio entre senhor e escravo que perpassava pela mediação da Igreja, 
provavelmente contribuindo para uma relação paternalista entre ambos17. 
 
 

 A preservação da cultura e da memória na comunidade – A “história 
viva”: 

 
“Por que quando se fala história e cultura, onde é que tá a cultura? Ela 
tá na memória. Memória se morre. (...) Então quando se fala de cultura 

né... A cultura tá na memória né. A memória se morre. Mas ‘memo’ 
assim nós ‘tamu’ aproveitando ainda né...”  

(Mestre Antônio Boi, Mestre da Banda de Congo “José Lucio Rocha” do distrito de Airões, Paula 
Cândido-MG) 

                                                           
17 Para mais detalhes, ver trabalho: DIAS, Tailane de Oliveira. A escravidão em São José do Barroso. Acervo 
da Casa da Cultura Pe Antônio Mendes, de Paula Cândido, 2020. 
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 A fala acima de Mestre Boi nos remete à toda discussão sobre o estudo 
da memória como fonte histórica. A memória é fluida, inconstante, passível de 
falhas e esquecimentos. É próprio da memória esse movimento dialético do 
lembrar e do esquecer... E quanta história e quanta cultura não se perde no 
decorrer do tempo? E quantas não são recriadas?  

Na visita que fizemos em 2018 à comunidade, fomos recebidos por Mestre 
Boi e seus companheiros de Congado, Denise Rocha e Gláucia Lilian da Silva, 
artesã moradora da comunidade. Nas conversas com eles, ficamos sabendo um 
pouco da cultura do local pelas suas memórias. Se hoje a expressão cultural 
mais famosa do lugar é o Congado, antigamente a cultura era vivenciada em 
várias outras manifestações que se perderam no tempo como a Encomendação 
das Almas e a Charola. Em suas falas, Mestre Boi se mostra bem crítico à esse 
movimento de perda da cultura, própria da nossa época, onde os jovens no geral 
preferem o entretenimento do celular do que as suas raízes culturais.  

Mas, se manifestações se perderam no tempo, outras surgem para 
(re)criar laços e festejos no local. Gláucia falou sobre os eventos atuais que 
reúnem o povo: como Quadrilha e Festa do Dia das Crianças.  

E tem também a Celebração da Santa Cruz que ocorre no dia 03 de maio 
e simboliza a crucificação de Jesus Cristo. Nessa data os moradores da 
comunidade retiram as cruzes que ficam presas na parede da entrada das suas 
casas e as enfeitam novamente. Gláucia é uma das principais responsáveis por 
enfeitá-las e conta muitas vezes com a ajuda de amigos e filhos. 

 

 

Calendário de Festas do Córrego do Meio 

 

 

MÊS EVENTO 

Fevereiro Bloco de Carnaval. Sai da comunidade e vai até 

Airões. 

  

Junho  

 

 

Festa Junina. Ocorre em Airões e conta com a 

participação da comunidade. 
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 Observação: A Festa do A.A (Alcóolicos Anônimos) era uma festa 
grande, que reunia muitas pessoas na comunidade. Mas há pouco tempo não 
ocorre mais. 

 

 

- O Congado: 

 

“Quando eu era escravo  

Meu patrão que me batia  

Gritava Nossa Senhora  

E a pancada não doía.” 

(Verso de música cantada por congos) 

 

A escravidão no Brasil durou mais de 300 anos, sendo que durante todo 
esse tempo africanos eram escravizados e trazidos para o Brasil nos navios 
negreiros, sendo tratados como mercadorias que se vendia e comprava nos 
mercados de escravos. Trabalhavam sem receber, muitas vezes sob castigos e 
chicotadas. Porém, mesmo com tanto sofrimento, homens e mulheres 
escravizados ainda conseguiram conquistar espaços para viver e manifestar sua 
cultura, cantando suas dores, mas também suas alegrias e suas esperanças.  

O Congado é o exemplo desse sopro de vida dos escravos, sendo uma 
manifestação cultural e religiosa que existe desde o tempo da escravidão. Por 
isso os grupos de Congado são formados principalmente por povos negros e ou 
quilombolas. 

Em Minas Gerais é forte a tradição do Congado, isso porque é nesse 
Estado que houve a maior população negra e escravizada do Brasil no século 
XIX. Além disso, as narrativas sobre as origens do Congado remontam ao século 
XVIII, à figura de Chico Rei, mistura de mito e realidade, que teria sido rei africano 
no Congo. Capturado e transformado em escravo das minas auríferas em Minas 
Gerais, juntamente com uma parte de sua corte real, teria conseguido a alforria 
para si e para os seus. Respeitado, teria criado o Congado, sendo o primeiro rei 

Setembro 

 

 

 

Outubro 

Encontro de São José com Nossa Senhora das 

Dores e Aniversário de Airões. Ocorre em Airões e 

conta com a participação da comunidade. 

 

Festa de Nossa Senhora do Rosário. Principal 

evento da comunidade.  

Festa do Dia das Crianças. Ocorre recentemente. 
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coroado da história dessa manifestação cultural, nas ruas de Vila Rica (atual 
Ouro Preto). 

Os Congados tomam as ruas das roças e cidades, através dos cortejos, 
trazendo para o dia-a-dia a história da escravidão entoada em memórias 
cantadas e dançadas. Por isso, o Congado é a “história viva” transmitida de 
geração para geração em aprendizagens de cultura e de fé. 

Na época da escravidão, diz-se que somente os escravos eram congos. 
O Congado é marcado pelo sincretismo, isso porque mistura características da 
cultura e da religião portuguesa e africana. A influência portuguesa vêm da 
própria religião, católica. Sabemos que na história da colonização do Brasil por 
Portugal, a Igreja Católica esteve presente desde o início trabalhando para a 
catequização, inicialmente dos índios depois dos africanos escravizados que 
vieram para o Brasil.  

Outra influência portuguesa é o culto à Nossa Senhora do Rosário, uma 
das principais santas homenageadas pelas Bandas de Congo. Tanto é que o 
Congado se apresenta nas Festas do Rosário, tradição em vários lugares. Nossa 
Senhora do Rosário é uma santa branca, sendo que seu culto já era comum em 
Portugal desde antes da colonização do Brasil.  

Há também os santos negros, Santa Efigênia e São Benedito, cultuados 
pelo Congado.  

Já a influência africana é vista nas cantorias, nos instrumentos, no 
gingado, nas danças e em letras de música. Assim, o Congado se apresenta ao 
toque dos instrumentos: pandeiro, cuíca, reco-reco, caixa, todos esses de origem 
africana. A música embala a dança, que possui passos próprios e característicos. 

As letras de música falam em sua maioria da escravidão e da religião.  
O Congado tem vários rituais, símbolos e significados e cada grupo de 

Congo tem características próprias. Desde as roupas, as cores e fitas que se usa 
até os instrumentos e as cantigas.  

E em Paula Cândido essa cultura tem raízes históricas que permanecem 
até os dias atuais. Documentos do Arquivo Paroquial revelam que os primeiros 
registros do Congado no município datam do século XIX, mais especificamente 
do ano de 1889, onde consta que a Festa do Rosário foi “(...) feita com o 
Congado e missa rezada (sic)18”.  

 
 
- O Congado do Córrego do Meio: 
 
Denise nos explicou que a Banda de Congos presente na comunidade 

originou-se de sua família, os Rocha. 

 

“A cultura começou com o Congo... né? (...) Meu pai era congo, meu tio 
Zé Lúcio era congo...19” 

 

 Inclusive, o nome da banda, Banda de Congo José Lúcio Rocha, faz 
homenagem a seu tio. A Banda se apresenta nas ocasiões da Festa de Nossa 

                                                           
18 Essa Ata da Festa do Rosário é a que se encontra em posse de Emerson Rodrigues Lisboa. 
19 Gravação feita pelo aluno Kauã Sabino, em visita à comunidade quilombola no ano de 2018. 
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Senhora do Rosário que existe na comunidade, segundo a tradição oral, desde 
o ano de 1888. 

Atualmente, o mestre da Banda de Congos é Antônio Matias Celestino, 
conhecido como Mestre Boi. E ele nos explicou que: 

 

“E o Congo, ele não é só de negro, não, tá. O Congo é de qualquer 
pessoa. Se algum dia alguém perguntar a vocês: ‘Por que o Congo é só para o 
negro?’. Não, é simplesmente da origem negra.20” 

 

Quando fomos recebidos por Mestre Boi na comunidade quilombola, ele 
falou diretamente aos alunos – inclusive para alguns alunos que são congos e 
que, um pouco antes, haviam tocado instrumentos e cantado músicas do 
Congado – explicando como é possível chegar a ser um mestre:  

 

“Nós temos aí uma turminha que tem uns Congos aí. Se vocês amanhã 
ou depois quiser chegar a mestre, pra você ser um mestre, é esse Deus que tá 
aqui, né, pai, filho e espírito santo. Não tem como ninguém colocar o outro como 
mestre não.. É pelo trabalho que você vai fazendo. Mestre é aquele que 
obedece, mestre é aquele que chega primeiro, aquele que sai por último, aquele 
que tá no terreiro, aquele que chama um ‘troço’ qualquer, aí alguém vai vendo e 
vai falando: será que esse menino, esse garoto aí ele é mestre. Não tem idade 
pra ser mestre, vai depender do seu trabalho que você está fazendo. Quando 
chegar... vamos supor, hoje, quem chegou primeiro aqui? Se a minha neta chega 
aqui primeiro, quando esse moço chegar e perguntar: ‘O que você tá fazendo 
aí?’ ‘Eu tô varrendo terreiro’... Aí esse aí ia falando: ‘Essa menina um dia pode 
ser mestre né..’ Ela que tá mexendo no terreiro, tá limpando a casa, tá fazendo 
uma coisinha.. É muito difícil.. é aquele que tá obedecendo né, tem que 
obedecer, o trabalho dele é dobrado né, não é só mandar, ele tem que obedecer. 
Então se algum de vocês quiser chegar a mestre, se vocês me perguntar, quem 
te chamou, te botou o nome de mestre, eu não sei.. É o povo, é algumas pessoas 
que vai vendo o trabalho que você vai fazendo e se torna mestre. Tem muito 
mestre novo, novo, novo, com 25 anos, daí já é mestre”. 

 

Explicou-nos que a tradição do Congado, passada de pai para filho, 
remonta à escravidão e aos nossos antepassados africanos. Por isso, nas 
músicas cantadas há vários dialetos africanos, inclusive alguns de significado 
desconhecido, mas mesmo assim entoados. Um desses, Mestre Boi recitou, 
dizendo que aprendeu de seu antigo mestre:  

 

“Conga real majestade a mim ticumbeca”. 

 

                                                           
20 Áudio gravado no ano de 2018 em visita à comunidade quilombola. 
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E a violência da escravidão é cantada, misturada com a fé: 

 

“Quando eu era escravo  

Meu patrão que me batia  

Gritava Nossa Senhora  

E a pancada não doía.” 

 

Explicando para os alunos os versos do Congado, Mestre Boi disse: 

 

“Por exemplo, nós cantou aí agora: ‘Vamos fazer oração’:  

 

‘Vamos fazer oração.  

Vamos fazer oração, meus irmão.  

Vamos fazer oração’.  

 

O que isso significa? É hora de começar a rezar, fazer oração, né.  

É quando se canta: 

 

‘Viva Maria no céu’,  

 

isto é uma homenagem a Nossa Senhora, a mãe de Jesus, né. E quando 
se canta... Por exemplo, nós tamu aqui agora, nós começa aqui a cantar:  

 

‘É vem uma banda lá meu calunga,  

é vem uma banda lá meu calunga...’  

 

Aí ela tá falando que quando nós vamu encontrar com uma banda né, ‘é 
vem uma banda lá’, quando nós se encontra nós canta isso aí. É o certo de 
cantar né. E quando aí, quase toda letra que nós fala, tem um significado, né. Se 
nós vamos chegar nessa casa, aí nós vamos cantar, dá licença né.  

 

‘Dá licença,  

Dá licença,  
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Dá licença,  

senhor da casa,  

Dá licença’.  

 

Aí tá pedindo pra dar licença pra entrar na casa. Se nós chegamos aqui 
numa casa qualquer, se a casa tá muito cheia, tá havendo alguma festa, um 
‘troço’ qualquer, aí nós puxa essa aqui ó:  

 

‘Essa casa já tá cheia, como é que eu vou entrar..  

Essa casa já tá cheia, como é que eu vou entrar..  

Vou pedir Nossa Senhora, pra que nós vamos entrar..’” 

 

“... é, homenagear São Benedito, Santa Efigênia né, aí nós podemos 
cantar até uma música:  

 

‘Santa Efigênia mandou me chamar, vamu lá, vamu lá..  

Santa Efigênia mandou me chamar, vamu lá, vamu lá..  

São Benedito mandou me chamar, vamu lá, vamu lá..  

São Benedito mandou me chamar, vamu lá, vamu lá..  

A professora mandou me chamar, vamu lá, vamu lá..  

A professora mandou me chamar, vamu lá, vamu lá..’” 

 

Sua neta, Marcelly, da idade dos alunos que foram visitar a comunidade, 
esteve presente em uma das ocasiões, e Mestre Boi a chamou para recitar uma 
embaixada: 

 

“... É homenagear a Senhora do Rosário, aí nós fala assim, essa 
embaixada, algum de vocês que são Congo, já ouviu falar nela, tem que ser 
sempre duas ou três pessoas. E eu vou pedir à minha neta, pra ela falar um 
pedacinho aqui, e eu vou falar a outra, fala aí, ô Marcele, o que você sabe:  

 

“Foi num dia ... que nasceu, a Senhora do Rosário lá na mata 
apareceu, ... Santa Efigênia.”  

“Alô banda.”  

“Ô.”  
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Aí o outro responde assim:  

 

“Conga real majestade a mim ticumbeca21”. 

 

É bonito ver a cultura sendo passada de geração para geração na figura 
de Mestre Boi e de sua neta, Marcelly. Mestre Boi então, professor e mestre, deu 
uma aula à todos nós, aula cantada, carregada de ensinamentos.  

E assim, a história que não é só passado, mas também presente... A 
escola que a vida é e vai sendo... 

 

 
A luta por direitos sociais: 
 

 Como uma comunidade passa a ser reconhecida como quilombola? A 
certificação como Comunidade Quilombola depende da auto-organização do 
povo na luta por esse direito e envolve dois processos: o título reconhecido pela 
Fundação Cultural Palmares e a conquista da posse do território expedida pelo 
INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária).  

 No Córrego do Meio foi o Mestre Antônio Boi a principal liderança para a 
conquista do título de comunidade quilombola. Denise nos disse que ela e sua 
filha, Roseane Faustina da Silva, foram quem procuraram Mestre Boi ao 
saberem da possibilidade da comunidade conseguir o título de quilombola. 
Assim, iniciaria a mobilização. E para isso, segundo Mestre Boi nos relatou, foi 
preciso somar forças com várias instituições e movimentos sociais que 
auxiliaram a comunidade nessa luta. As parcerias com a Universidade Federal 
de Viçosa (UFV), a Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), movimentos 
sociais negros e a Secretaria de Cultura e Turismo do município de Paula 
Cândido foram imprescindíveis.  

Em 201022 foi organizado um Terreiro Cultural no Córrego do Meio, evento 
que reuniu a comunidade para vivenciar as tradições culturais, muitas 
esquecidas ou perdidas no tempo, onde os griôs, pessoas mais velhas, cheias 
de lembranças do passado, foram convidados para contar seus “causos” e 
saberes. E entre os anos de 2011 e 2013 membros da comunidade participaram 
de encontros, como o do FOPPIR (Fórum pela Promoção da Igualdade Racial) 
e da Troca de Saberes (evento que reúne os movimentos sociais da região 
durante a Semana do Fazendeiro na UFV). Esses encontros impulsionaram o 
desejo de lutar pelo direito quilombola.  

                                                           
21 Áudio gravado no ano de 2018 em visita à comunidade quilombola. 
22 As datas do processo de luta da comunidade para a conquista do título de quilombola foram retiradas 
do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) de CELESTINO, Aparecida Eli Fátima. Empoderamento no 
processo de certificação da comunidade quilombola Córrego do Meio, UFV, 2019. 
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 Dessa forma a comunidade passou a se organizar. Entre 2012 e 2013, 
representantes desta foram à Brasília, na Fundação Cultural Palmares, para se 
informarem sobre os procedimentos necessários para o reconhecimento da 
comunidade como quilombola.  

A formação da Associação Quilombola ocorreu em 2014, e foi, como disse 
Gláucia,  

 

“(...) o passo firme pra tudo acontecer”.  

 

Aparecida Celestino, moradora da comunidade e licenciada em Educação 
do Campo, em seu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) ressaltou que:  

 

“As mulheres foram a maioria na associação que conquistou o processo 
de certificação da comunidade Córrego do Meio23”. 

 

E, segundo ela, esse processo foi muito importante para a formação 
política e para a associação comunitária das mulheres, as principais 
responsáveis por correr atrás das demandas frequentes da comunidade, tendo 
papel de destaque nas articulações e mobilizações. Assim, as mulheres 
começaram a vencer o machismo e o preconceito e a se empoderarem dessa 
luta. Elas tiveram que:  

 

“(...) ao mesmo tempo aprender como se funciona uma associação e 
tomar decisão sobre a história da comunidade e as ações que ajudariam na 
concretização deste processo, pois todas acreditavam que o reconhecimento 
proporcionaria a valorização da comunidade, garantindo para seus filhos e para 
si mesmo o respeito, afinal os moradores da comunidade sempre foram 
marginalizados”24. 

 

A partir disso, representantes dessa associação se organizaram para o 
trabalho de base com a população do local, houve várias oficinas com moradores 
(como uma para a reconstrução da história do local pela memória do povo e 
outra sobre beleza negra). O resultado foi o auto reconhecimento dos moradores 
como negros, um dos requisitos para a conquista do título de comunidade 
quilombola.  

                                                           
23 CELESTINO, Aparecida Eli Fátima. Empoderamento no processo de certificação da comunidade 
quilombola Córrego do Meio, UFV, 2019. p. 21. 
24 Idem, p. 22. 
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Toda documentação exigida pela Fundação Palmares foi então elaborada. 
E em janeiro de 2015, representantes da comunidade conseguiram apoio dos 
seguintes parceiros: UFV, UFJF e Prefeitura de Paula Cândido para conseguiram 
ir até Brasília e entregar os documentos na referida instituição. 

No mesmo ano houve uma visita de representantes da Fundação 
Palmares à comunidade para reconhecimento do local. Dessa forma, nesse 
mesmo ano o Córrego do Meio foi reconhecido como uma Comunidade 
Quilombola. O que, nos dizeres de Gláucia, foi uma etapa de um processo da 
comunidade que, na verdade: 

 

 “(...) é quilombo toda vida25”. 

 

 
A formação da identidade étnica: 

 

A formação da identidade étnica é um processo constantemente em 
construção que depende de vários fatores, desde a individualidade de cada 
pessoa – como ela se vê no mundo; e também o relacionamento interno da 
comunidade – a sua capacidade de diálogo e de auto-organização.  

Inicialmente, o processo de reconhecimento da comunidade como 
quilombola perpassa pelo auto reconhecimento, das pessoas se reconhecerem 
como negras e afrodescendentes, afirmando sua ancestralidade, sua cultura e 
sua pertença ao local, conforme já foi discutido acima.  

Mas não basta a conquista do título de comunidade quilombola, que é 
reconhecido pela Fundação Cultural Palmares. É necessário acompanhar o dia-
a-dia da comunidade e ver como isso engendra transformações no âmbito 
pessoal e coletivo. No caso, no depoimento de Denise, ela diz:  

 

“Eu tenho o maior orgulho de dizer: ‘Eu sou quilombola”26. 

 

Isso mostra que, para ela, o caminhar do processo reafirma sua escolha 
inicial de se auto reconhecer como quilombola. 

E também a fala de Patrícia, moradora da comunidade: 

 

                                                           
25 Gravação feita pelo aluno Kauã Sabino, em visita à comunidade quilombola no ano de 2018. 
26 Idem. 
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“O que eu compreendi como quilombola, é orgulhar-se da luta dos que se 
foram sem saber dos seus direitos”27, 

 

mostra a formação de uma consciência política no presente, lançando um 
olhar reflexivo sobre um passado que hoje se identifica como opressor. 

 

As parcerias: 

 

As parcerias, como a realizada com a Universidade Federal de Viçosa, 
possibilitam o contato com inúmeras experiências, desde a troca de saberes com 
movimentos sociais populares até o apoio necessário à mudanças concretas no 
dia-a-dia da comunidade, que envolve acesso a melhorias materiais e 
educacionais. 

Assim, o processo de formação da identidade étnica pode levar à 
formação de uma consciência política, base para a conquista de políticas 
públicas que permitam com que as comunidades quilombolas, que 
historicamente vivem em condições precárias, possam seguir se auto afirmando 
como sujeitos de direitos e reescrevendo a sua história, contra um passado de 
negação de sua existência. 

 

Direitos acessados: 

 

 Segundo Mestre Boi,  

 

“(...) pra ser quilombola tem que ter a descendência, tem que ter 
conhecimento, tem que ter trabalho, um trabalho diário”28.  

 

Isso porque a luta não pára na conquista do título de quilombola, muito 
pelo contrário, ela faz parte do início de uma luta por direitos que deve ser 
cotidiana.  

 E desde então, a vida na comunidade passa por mudanças, sendo que 
muitas refletem em melhorias nas condições de vida da população quilombola.  
O acesso à educação, ao saneamento básico, à políticas culturais e de 
agroecologia são exemplos de direitos que vem sendo conquistados por esse 
povo. 

                                                           
27 Citado em: CELESTINO, Aparecida Eli Fátima. Empoderamento no processo de certificação da 
comunidade quilombola Córrego do Meio, UFV, 2019. p. 27. 
28 Vídeo gravado em 2018 como parte do trabalho desenvolvido na escola. 
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 Em relação à educação, a primeira iniciativa da comunidade foi a criação 
de um Cursinho Pré-Vestibular Popular. Mas hoje ele já não existe mais. 

Outra mudança veio da educação básica e outra da educação superior. 
No distrito de Airões, onde se situa o Córrego do Meio, há a Escola Estadual 
José Maurílio Valente, que a partir de 2018 passou a ser identificada como uma 
escola que atende à comunidade quilombola. A legislação prevê que escolas 
desse tipo tenham um modelo de funcionamento e uma pedagogia específicas 
voltadas para a realidade na qual se encontram. O ensino deve ser planejado 
tendo como referência a história e a cultura afro-brasileira, contribuindo com o 
processo de conscientização da juventude quilombola. Por outro lado, aos 
candidatos que se autodeclararem como quilombolas, devem ser destinadas as 
vagas para trabalhar na escola, tanto para funcionários de fora da sala de aula, 
quanto para professores.  

 O curso de Licenciatura em Educação do Campo (Licena) da UFV trouxe 
a possibilidade de quilombolas cursarem um ensino superior que traz como um 
dos seus princípios o diálogo constante entre universidade e movimentos 
sociais, sensível às distintas realidades populares. E no Córrego do Meio, há 
moradores que cursaram ou estão cursando essa graduação, como Aparecida 
Celestino, cujo TCC citado nesse trabalho contribui para entendermos os 
significados do processo de luta da comunidade na visão deles próprios.  

 Projetos na área de saneamento básico também foram acessados pelos 
quilombolas, como projeto de construção de fossas sépticas evapo-
transpiradoras, que não contaminam o ambiente, uma vez que foram projetadas 
para que o processo de decomposição dos resíduos sanitários sejam absorvidos 
por plantas plantadas sobre a fossa. Também o serviço de coleta de lixo que não 
existia na comunidade, com a certificação passou a ter.  

O acesso à programas como o “Brasil sem miséria” e o Programa Nacional 
de Alimentação Escolar (PNAE) também são exemplos de políticas públicas 
acessadas pela comunidade. Na visão de Aparecida Celestino: 

 

“A política de merenda escolar deu às mulheres da comunidade a 
possibilidade de independência garantindo uma renda mensal, pois a 
certificação dá a prioridade para a comunidade29”. 

 

Ainda, o acesso à políticas culturais possibilitou a idealização do Casebre 
Cultural como “Ponto de Memória”. Diante do esquecimento e da perda da 
cultura e da memória, próprio da época em que vivemos, o “Casebre”, antiga 
casa da família do Mestre Boi, como Ponto de Cultura e de Memória é uma 
conquista e uma possibilidade da permanência da memória dessa comunidade. 
Ao caminhar pelos seus cômodos, guiados por Mestre Boi, ele foi nos 
apresentando fotos, versos, instrumentos, imagens, que contam a trajetória da 

                                                           
29 CELESTINO, Aparecida Eli Fátima. Empoderamento no processo de certificação da comunidade 
quilombola Córrego do Meio, UFV, 2019. p. 28. 
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comunidade. Suas festas e suas lutas, ao mesmo tempo que contava um pouco 
de sua história pessoal vivenciada na casa: o fogão de lenha, o forno, o quintal.  

 E a luta por melhores condições de vida e pelo acesso à direitos na 
comunidade também perpassa a bandeira da agroecologia, que prevê uma 
relação harmônica entre o homem, a mulher e a natureza; e dos homens e 
mulheres entre si, procurando recriar essas relações, não somente técnicas e 
ambientais, mas também sociais, culturais e políticas.  

Nesse sentido, o Terreiro Cultural relatado acima trouxe esse tema da 
agroecologia à comunidade, trabalhando não somente com os “saberes”, mas 
também com os “sabores” locais, procurando resgatar as comidas tradicionais e 
as sementes usadas para o plantio dos alimentos. E a Caravana Quilombola, 
realizada em 2018, também teve a agroecologia como pano de fundo, onde 
foram debatidos temas referentes às questões ambientais na região, a partir de 
caminhadas que seguiam o trajeto do rio que passa na comunidade, e seu 
desaguadouro. E, ainda, projetos de comercialização de produtos orgânicos e 
agroecológicos estão sendo acessados por moradores da comunidade. 

 

Conclusão: 

Portanto, a comunidade segue na luta por direitos sociais, reivindicando 
justiça social e lutando para afastar-se de um destino que os relegou por muito 
tempo à submissão, ao analfabetismo, à pobreza e à miséria, enfim, à condições 
sub-humanas de existência. Descendentes de escravos aos poucos vão 
construindo novos capítulos dessa história... 

 

 

Fotos da visita à comunidade quilombola no ano de 2018: 
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Acolhida dos moradores da comunidade aos alunos 

 

Alunos entrevistam Gláucia e Denise no local onde funcionou o Cursinho Popular 
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Mestre Boi e seus companheiros contam histórias da comunidade para os alunos 

 

 

Alunos registram a entrevista com Mestre Boi 
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Mestre Boi apresentando o Casebre Cultural da Comunidade 

 

 

Alunos ensaiando para apresentação na Feira Cultural da escola 
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Folias de Paula Cândido-MG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autora: Tailane de Oliveira Dias1 

 

                                                           
1 Graduada em História pela Universidade Federal de Viçosa. Professora da rede estadual de ensino de 
Minas Gerais. 
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Introdução: 

 

  Em Minas Gerais há várias folias que são organizadas de acordo com a 

devoção de cada grupo. A importância religiosa e cultural dessas manifestações 

levou o IEPHA – MG (Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de 

Minas Gerais) à registrar as Folias de Minas como patrimônio imaterial do estado 

em 2017, isso porque elas “(...) foram se tornando um componente de 

considerável importância na construção do imaginário, identidade e memória 

individual e coletiva dos mineiros2”. 

 Em Paula Cândido, há várias folias e fomos saber especificamente da 

Folia de Reis e da Folia de São Sebastião, ambas na comunidade rural do 

Córrego do Meio; e da Folia do Divino da comunidade rural de São Mateus.  

A origem da Folia de Reis não é precisa, mas remonta à história ibérica. 

No Brasil sua prática é antiga, sendo que podemos encontrar documentos 

principalmente do século XIX e do século XX que relatam sobre a referida folia, 

expressão própria do catolicismo popular3. Representa o nascimento de Jesus, 

tendo sido anunciado por três reis magos, Belchior, Baltazar e Gaspar, que, 

seguindo a estrela cadente, chegaram até a manjedoura onde estava o Menino 

Jesus recém-nascido. Presentearam-no com ouro, incenso e mirra. A Folia de 

Reis, portanto, faz a encenação dessa passagem bíblica.  

 A Folia de São Sebastião ocorre em várias partes do país em devoção ao 

santo que “(...) foi um mártir dos primeiros séculos da igreja cristã, por professar 

e não renegar sua fé em Cristo”4.  

 E a Folia do Divino, que pode se apresentar na Festa do Divino ou em 

outra festa religiosa, ocorre em devoção ao Divino Espírito Santo, e é uma 

tradição religiosa e cultural muito antiga no Brasil, ocorrendo de norte a sul do 

país, e que têm suas origens em Portugal. A rainha Isabel de Aragão é quem 

teria iniciado as celebrações, no século XIV, “(...) arrecadando donativos para 

pessoas pobres, uma das marcas do festejo, além do cunho celebrativo ao 

Espírito Santo”5. É comum a presença de um rei ou imperador que comanda a 

festa, “(...) composta por cortejos, recolhimento de donativos, oferendas, missas 

e encenações (...), barraquinhas, leilões, arrecadação de prendas, espetáculos 

teatrais, musicais e celebrações, num clima, em geral, de integração participativa 

e colaborativa”6. Mas as folias têm variações conforme o local aonde acontecem. 

 

                                                           
2 Caderno de Cultura de Minas Gerais, 1ª edição, Rio de Janeiro: Fundação Roberto Marinho. 2017. p. 129. 
3 PEREIRA, Thais Amaral da Silva. Entre a tradição e a modernidade: permanências e transformações nos 
registros memoriais das folias de reis do Rio de Janeiro. Dissertação de Mestrado. UFF. Instituto de 
História, 2017. P.16. 
4 https://www.ebiografia.com/sao_sebastiao/ . Acessado em 2020. 
5 Caderno de Cultura de Minas Gerais, 1ª edição, Rio de Janeiro: Fundação Roberto Marinho. 2017. p. 39. 
6 Idem. 

https://www.ebiografia.com/sao_sebastiao/
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Folia de Reis e Folia de São Sebastião 

  

 Na comunidade quilombola Córrego do Meio havia, até recentemente, 

duas folias, a Folia de Reis e a Folia de São Sebastião. Para saber sobre a 

história dessas manifestações culturais, fui até a comunidade, juntamente com 

a professora Lorena O. Vieira, que foi para saber sobre a história de José Lúcio 

Rocha, antigo mestre da Banda de Congos que hoje recebe o seu nome.  

Fomos recebidas com cantorias e orações por Antônio Matias Celestino, 

conhecido como Mestre Boi, atual mestre da referida banda de congos; sua 

esposa, Maria de Lourdes Mateus; suas netas, Marcelly Cristina Mateus 

Celestino e Jacyara Vitória Mateus Severiano; sua filha, Iraci Mateus Matias 

Celestino Severiano; e seus companheiros de congo e folias, Benedito Mateus, 

chamado por Mestre Boi de “cumpadi” Bené e Juraci Barnabé. Em roda, estavam 

cantando e tocando, cada um com um instrumento, Mestre Boi com tambor, 

Cumpadi Bené com sanfona, Marcelly com pandero, Juraci com violão e Maria 

de Lourdes com reco-reco. 

 Após contar as histórias sobre seu mestre José Lúcio Rocha, Mestre Boi 

nos contou a história das folias, com a ajuda de Maria de Lourdes. Mestre Boi já 

começou falando sobre as folias que:  

 

 “Não tem mais porque não tem mais gente que faz”. 

 

 No Natal do ano passado, em 2019, ainda chegaram a apresentar em 

Paula Cândido e já foram na Festa do Padroeiro da comunidade rural de São 

Mateus saindo junto com a Folia do Divino de lá. Mas no Córrego do Meio 

mesmo, há um tempo que as folias deixaram de acontecer.  

 Mas falando sobre as folias, disseram que a partir da década de 80 

começaram a participar. E elas aconteciam, como diziam os antigos, uma 

encarreada da outra: a Folia de Reis ia do começo de dezembro até o dia 06 de 

janeiro, data em que se iniciava a Folia de São Sebastião.  

Maria de Lourdes nos contou que eles saíam da comunidade na sexta, 

andando a pé, e chegavam em casa somente no domingo. Disse que passavam 

por várias comunidades, como Macuco, Quatro Barras, Maranhão, Córrego 

Fundo, Cadeado, São Mateus e Queira Deus. Dormiam nos locais aonde 

estavam quando a noite caía, sendo bem recebidos pelos moradores das 

comunidades por onde passavam. Depois de um tempo, arrumaram uma Kombi 

que os levavam até as comunidades. 

Todos os foliões iam com roupa branca, estandarte dos Santos Reis 

pintado à mão, e instrumentos musicais, chegavam nos terreiros das casas 
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pedindo licença para o dono ou a dona da casa para dentro dela entrar e 

cantando: 

 

Que Deus salve a casa santa 

Onde Deus fez a morada 

Onde mora o Cálix Bento 

E a hóstia consagrada 

 

Mestre Boi (recita): Ô que vejo, 

Presépios armados, 

Luz ardeis 

É aqui que virá 

O menino de Deus a nascer? 

Boa noite minha senhora, 

Como vai vosso filhinho? 

Está tão pequenininho 

Foi nascido poucas horas 

Boa noite José Carlos esposo 

Menino, nada tenho para te dar 

Dous meu coração 

Se queres me aceitar 

Quando eu nesta lapa entrei 

A alegria de vos ver foi tanta 

Que eu nem me pude me conter 

Senhora, dai-me licença que eu me quero arretirar 

A mandar os meus pastor e as pastoras também 

Que eu vi o menino de Deus 

Nascido para o nosso bem 

Sofrendo rigoroso frio 

Em (?) naturais 

Numa pobre manjedoura 
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Varejado pelos animais 

Vamos aproveitar enquanto está aqui 

Meus pastores e minhas pastoras 

Vamos cantar um coreto 

Até quando lá chegar 

 

Vamos vamos minha gente  

Vamos vamos minha gente 

Na cidade de Belém aiai meu Deus 

Na cidade de Belém oiai... 

(Coro repete) 

 

Vamos ver Virgem Maria 

Vamos ver Virgem Maria 

Visitar Jesus também.. ai meu Deus 

Visitar Jesus também... oiai.. 

(Coro repete) 

 

Mestre Boi (recita): Estava no alto daquela montanha... 

Passeando... em roda de mim pássaro voava 

Vim correndo contente 

Para ver e adorar 

O menino Jesus onipotente 

 

Mestre Boi: Ô Jão, vamos a Belém? 

Sabe Manél, o caminho que havemos de passar? 

Acompanhando aquela estrela que ela vai nos guiar 

Estrela que nos guia, 

Em Belém há de levar 

Sem lhe ser lhe perguntado, 
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Diriges pela memória 

E (?) em cada pousada 

Aquela é a estrela da glória 

 

Cumpadi Bené: Ah, Manél, podemos ir à Belém também. 

 

Maria de Lurdes: Podemos ir Gaspar, 

O caminho de Belém, 

Sei dele muito bem. 

 

Mestre Boi: (?) muito pastora, 

Por ver suas nobres intenções 

Tá bem para lhe casar minha 

Vamos todos à Belém 

Visitar Santa Maria. 

 

Faziam então as encenações, cada um representando um rei mago. Um 

ajoelhava, um perguntava, outro respondia.   

E nas casas que tinham presépio, os foliões paravam e reverenciavam.  

Muitos versos eram decorados, como os versos acima, mas havia 

também muitos versos improvisados, de acordo com o que acontecia no 

momento. Em cada casa que passavam, pediam e ganhavam a esmola. Mestre 

Boi e Maria de Lourdes nos disseram que podia acontecer de passarem em 

algumas casas onde seus donos queriam ouvir vários versos, e por isso, iam 

dando a esmola aos poucos. Disseram ainda que ganhavam muitos presentes 

como pato, galinha, leitoa, queijo, linguiça. E que teve uma vez que ganharam 

tantos presentes, que não conseguiram levar tudo de uma vez, tendo que voltar 

depois para buscar o resto. 

Para Mestre Boi, com a participação nas folias, a pessoa passa a ter mais 

fé em Deus, a ter a cabeça mais centrada. 

A conversa foi entremeada de reflexões sobre a vida no passado e a vida 

hoje em dia, sobre a perda de valores própria da nossa geração, sobre as 

mudanças na educação, tanto em casa quanto na escola, sobre a política.  

Mestre Boi disse que quando a vida é feita de dificuldades, mais valor as 

pessoas dão à ela. Que os valores antigamente eram ensinados desde pequeno 
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para as crianças, como por exemplo, ensinar a pedir a benção. Que o respeito 

se via na forma de conversar com os mais velhos. Que a educação era 

transmitida de geração para geração. Que as pessoas estavam preocupadas 

com coisas do cotidiano, por isso aprendiam e retinham na memória muitos 

ensinamentos. Que hoje parte da cultura está se perdendo, mas existem 

iniciativas políticas para a sua valorização.  

Segundo sua visão, hoje em dia o mundo mudou muito, a relação entre 

pais e filhos já não é a mesma, o celular e as tecnologias vieram mais para 

desensinar do que para ensinar, que as pessoas estão preocupadas com as 

“coisas do mundo” e por isso pouco aprendem ou valorizam sobre sua própria 

realidade. 

Ninguém da comunidade quer aprender a tocar sanfona e Seu Bené nos 

falou que sua sanfona fica em casa, mas que nenhum neto tem interesse em 

aprender.  

Mas conversamos a tarde toda até a chegada da noite, e durante esse 

tempo todo sua neta Marcelly ficou atenta à conversa. Num determinado 

momento em que Mestre Boi, ao nos explicar sobre as folias, cantou os versos 

de uma música, Marcelly mexia os lábios cantando baixinho junto com ele. E ao 

ser perguntada sobre o que sente ao ver seu avô contando sobre uma cultura 

que está se perdendo, ela disse: 

 

“Eu fico meio triste, assim, da cultura se acabar..” 

 

Mas ela acredita que pode contribuir chamando mais pessoas para 

participar. E conhece pessoas da sua idade que são de outros lugares e que 

estão participando de grupos de cultura popular. 

Já sobre a Folia de São Sebastião, ela acontecia no dia 06 de janeiro 

como já foi dito. Os foliões, tal qual na Folia de Reis, saiam de branco, com 

estandarte de São Sebastião cravejado de flechas pintado à mão e cantando a 

história do santo: 

 

Na cidade de Norbona 

São Sebastião foi nascido 

São Sebastião foi nascido... oi ai... 

(Coro repete) 

 

Na cidade de Milão 

Foi nascido e foi criado 
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Foi nascido e foi criado.. aiai.. 

(Coro repete) 

 

Ele foi soldado raso 

No primeiro batalhão 

No primeiro batalhão.. aiai.. 

(Coro repete) 

 

De soldado, foi à cabo 

De cabo, foi capitão 

De cabo, foi capitão... aiai.. 

(Coro repete) 

 

Junto ao rei, rei Graciano 

Mandou chamar Sebastião 

Mandou chamar Sebastião.. aiai.. 

(Coro repete) 

 

Sebastião, mas não sabia 

Que ele não era cristão.. 

Que ele não era cristão.. aiai 

(Coro repete) 

 

Pegou o pobre coitado 

Com toda judiação 

Com toda judiação.. aiai.. 

(Coro repete) 

 

No tronco da laranjeira 

Amarrou de pé e mão 
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Amarrou de pé e mão.. aiai 

(Coro repete) 

 

Levou o pobre coitado 

Com toda judiação 

Com toda judiação.. aiai.. 

(Coro repete) 

 

Atiraram quatro flechas 

Com toda judiação 

Com toda judiação.. aiai.. 

(Coro repete) 

 

A primeira foi no peito 

A segunda no umbigo 

A segunda no umbigo.. aiai.. 

(Coro repete) 

 

A terceira no joelho 

A quarta caiu no chão 

A quarta caiu no chão.. aiai.. 

(Coro repete) 

 

Ele entrou na mata adentro 

Fazendo sua oração 

Fazendo sua oração.. aiai 

(Coro repete) 

 

Mestre Boi nos explicou que os reis magos eram alegres, por isso na 

comunidade se fazia um forró de Santos Reis. Já São Sebastião teve uma vida 

de martírio, por isso, não se tinha festa para comemorar sua data.  
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Nas duas folias a esmola era recolhida, na de Reis, metade ficava para 

eles, metade ficava para a Igreja; já na de São Sebastião, toda esmola era 

destinada para a Igreja. 

Além da Folia de Reis e de São Sebastião que já não acontecem na 

comunidade, Mestre Boi citou vários outras manifestações culturais que 

deixaram de existir: Charola, Pastorinha, Folia do Menino Jesus.  

Havia dois grupos de Charola no Córrego do Meio, o pai de Mestre Boi 

participava, mas ele mesmo só acompanhava. Uma das músicas cantadas era: 

 

“São três horas da tarde 

Já são, três horas do dia 

Lá é vem, Jesus Cristo, 

Muito cansado 

Com o... peso da cruz.” 

 

Disse que a Charola, em devoção ao Senhor dos Passos, acontecia na 

quaresma, por isso não tinha instrumentos, era triste, como ele disse. Saia de 

dia até as seis da tarde, momento em que as pessoas paravam e faziam a última 

reza, uma Salve Rainha. E, à noite, havia a contação de causos. Nas palavras 

de Mestre Boi, haviam vários historiadores populares,  

 

“aquele historiador que nunca teve diploma, nunca teve nada né. E ali 

começa a contar história, né”,  

 

contando mentiras e versos improvisados. Disse que seu mestre José 

Lúcio Rocha era charoleiro e ainda que Seu Sebastião do São Matheus era um 

contador de causos sem igual, e que ainda está vivo. 

Embora nossa conversa foi marcada pela questão da perda da cultura 

própria de nossa época, há iniciativas para valorizar a cultura popular, como 

relatado por Mestre Boi e seus familiares, que disseram ter participado durante 

seis dias do Encontro Estadual de Folias em Acaiaca no ano passado. 

A reflexão que fica sobre a cultura popular é sobre a riqueza de um mundo 

místico, regado à poesia, à arte, à ritualística e à fé, que se liga(va) intimamente 

à vida das pessoas e ao seu lugar, que possibilita(va) a criação de laços sociais 

mais sólidos, sendo um universo indissociável da educação e da transmissão de 

saberes... Esse universo está morrendo... ele morrerá? Ou será recriado pelas 

novas gerações?  
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   Jacyara e Marcelly seguram, 

respectivamente, o estandarte da Folia de Reis e da Folia de São Sebastião, ambos pintados à 

mão. Foto tirada por Lorena Oliveira Vieira, no Casebre Cultural, em 2020. 

 

 

Folia do Divino  

  

 Para saber sobre a história da Folia do Divino na comunidade São Mateus 

em Paula Cândido, conversamos com Seu Antônio Romualdo de Freitas e sua 

esposa, Isabel Fidélis dos Santos Freitas.  

E é interessante observar a chegada da Folia na comunidade, por dois 

motivos: o ano em que começou e a forma como foi transmitida. É natural 

acharmos que as folias são manifestações muito antigas nas comunidades, mas 

em São Matheus ela se iniciou recentemente, no ano de 2014. E foi ensinada 

por seu Joaquim, chamado por seus amigos de Quinzinho, natural de Paula 

Cândido, mas morador de Rio Grande da Serra, no estado de São Paulo. Lá ele 

participava dos festejos e, vindo para Paula Cândido, acabou incentivando o 

início da folia aqui no município, inicialmente em Santa Rosa e Monte Celeste 

por volta de 2012 e 2013, e depois em São Matheus.  

 Como vivemos em uma época sabidamente marcada pela perda das 

tradições culturais e de laços que unem as comunidades, a Folia do Divino na 

comunidade em questão é um exemplo da possibilidade de recriação da cultura 

na atualidade, marcada por intercâmbios culturais – de São Paulo para Minas 

Gerais – movidos pela fé. 

 Em São Mateus não há uma Festa do Divino, mas existe a Folia que 

participa da Festa de São Matheus, o padroeiro da comunidade 
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predominantemente católica. E diferente de outras localidades, não existe o rei 

ou imperador, mas apenas um grupo que toca, canta, puxa rezas e que organiza 

a folia. Seu Antônio explicou que a Folia começou, os moradores foram gostando 

e pedindo pra continuar e vem até hoje no ano de 2020. Esta se inicia no final de 

julho e vai até setembro, mês da festa do padroeiro. Levando o estandarte com 

a imagem do Divino Espírito Santo, são feitas seis caminhadas, geralmente aos 

sábados, percorrendo toda a comunidade, iniciando de tardezinha e podendo 

chegar até por volta da meia noite.  

 Então, no caminho vão os tocadores de violão, sanfona, pandeiro, 

chocalho e triângulo, que atualmente são, respectivamente: Gilberto, João que 

é irmão de Seu Antônio, Seu Antônio, Agostinho e Francisco. Seu Antônio disse 

que sua mãe acompanhava, tocando chocalho e cantando e que seu pai também 

gostava de participar. 

Antes de saírem faz-se uma reza e logo depois começa o cortejo regado 

a cantoria. Segundo seu Antônio, a caminhada reúne cerca de 30, 40 ou mais 

pessoas, que acompanham e entoam as canções ecoadas pelas várias grotas 

da comunidade. Chegam a visitar por volta de 10 a 15 casas por vez, e se as 

casas são perto, a cantoria é rápida, se são longe, o que pode chegar a distanciar 

um quilômetro uma da outra, o repertório da cantoria então é grande, cantando-

se música de igreja, moda de viola ou música sertaneja.  

 Os foliões passam nas casas em que os moradores permitem, chegam 

com uma bandeirista empunhando a bandeira do Divino e cantando a seguinte 

canção: 

 

 Os devotos do Divino/ vão abrir sua morada/ pra bandeira do Divino/ 

ser bem vinda e ser louvada, ai ai ...  

 Deus vos salve esse devoto/ pela esmola em vosso nome/ dando 

água a quem tem sede/ dando pão a quem tem fome, ai ai ... 

 A bandeira acredita/ que a semente seja tanta/ que esta mesa seja 

farta/ que esta casa seja santa ai ai ... 

 Assim como os três Reis magos/ que seguiam a estrela guia/ a 

bandeira segue em frente/ atrás de melhores dias ai ai ... 

 No estandarte vai escrito/ que ele voltará de novo/ e o Rei seja 

bendito/ ele nascerá do povo ai ai ... 

 

 E então um folião diz: “Salve o Divino Espírito Santo! oi ai ...” 

  

 E todos dizem: “Salve!” 
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  “Que a paz esteja nessa comunidade!” 

 

 E todos: “E com todos seus moradores!” 

 

 Então o morador da casa pega a bandeira e a leva em um cômodo dentro 

da casa, seguido pelos foliões, sendo que alguns entram na casa e outros ficam 

do lado de fora. O morador faz uma fala que desejar, como uma prece ou um 

agradecimento, e depois todos rezam Pai Nosso e ou Ave Maria. Depois, a 

família dá uma esmola que é destinada para a capela de São Matheus. Ao final, 

canta-se a canção de despedida do lar: 

 

 Refrão: - Salve o Divino Espírito Santo (Bis)  

 O Divino Espírito Santo/ Chegou aqui nessa morada/ vem guiando a 

bandeira/ na poeira da estrada/ vem trazendo sua benção/ que muitos já 

esperavam/ pra pedir uma esmola/ e cumprir sua jornada. Salve ... 

 O Divino Espírito Santo/ veio em forma de pombinho/ quer entrar em 

sua casa/ abençoar os seus filhinhos/ proteger sua esposa/ seus irmãos 

tios e sobrinhos/ agradecer sua esmola/ e seguir o seu caminho. Salve ... 

 

 E quando se apresentam na Festa de São Mateus, cantam os versos: 

 

 Pra festa de São Mateus/ fomos todos convidados/ agradeço os que 

estão vindo/ também os que já chegaram/ pra você que nos assiste/ deixo 

o meu muito obrigado/ e que a festa deste ano/ por Deus seja abençoado. 

Salve ... 

 O Divino vai embora/ muita gente está chorando/ nesta alegre 

despedida/ a bandeira vai beijando/ bandeireira se despede/ a viola está 

tocando/ o Divino vai embora/ pra voltar no outro ano. Salve ... 

 

 As canções da Folia do Divino, cantados por Joaquim, que é quem 

apresentou a folia para os moradores de São Mateus, trazem versos 

improvisados de acordo com o acontecimento do momento e versos escritos, 

mas os foliões de São Mateus seguem apenas os que estão escritos. 

 A Folia é um espaço de sociabilidade da população e também de 

solidariedade. Como conta seu Antônio, as esmolas vão para a capela, mas 

também já foi dividida para ajudar os moradores do local, uma vez para comprar 

um aparelho auditivo e outra para ajudar na construção de uma casa.  
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 Na primeira folia, em 2014, um grupo de jovens encenou um teatro 

baseado em uma passagem da Bíblia, entretanto, em nenhum outro ano isso 

aconteceu. Seu Antônio disse que a juventude vai de companhia nos cortejos, 

mas que não tomam a frente da folia. Mas já houve momentos em que jovens se 

interessaram e chegaram a participar. 

 E a Folia do Divino de São Matheus também canta em Monte Celeste, 

comunidade aonde há a Festa do Divino mesmo. Foliões de Santa Rosa também 

ajudaram no início da Folia no local. E tem também a parceria com o pessoal da 

comunidade quilombola Córrego do Meio. 

 Seu Antônio disse também que no início da Folia na localidade, crianças 

da Escola Municipal da cidade de Paula Cândido, Cel. Antônio Faustino Duarte, 

apresentaram um trabalho no qual encenaram a Folia do Divino 

 Dona Isabel nos disse que na maioria das vezes acompanha a folia e que, 

na primeira, foi bonito ver mulheres e homens com chapéu e fita vermelha 

amarrada, e as mulheres com uma rosa vermelha envolta na fita. Já hoje em dia, 

as pessoas optaram por não mais usarem, a contragosto seu. 

 A roupa usada é uma camisa vermelha estampada na frente com a 

imagem do Espírito Santo e atrás escrito São Matheus, sendo que os foliões a 

compram com seu próprio dinheiro, sendo esta feita em confecção.  

 Seu Antônio disse que no começo a esmola doada pelas famílias que 

recebiam a visita da folia era pregada com um alfinete na bandeira e exposta 

para todos verem. Mas a prática deixou de ocorrer porque, segundo ele, não 

condiz com os ensinamentos transmitidos pela própria oração de São Matheus, 

uma vez que o dinheiro tanto expunha a quantia doada pelas famílias, quanto 

podia gerar cobiça aos olhos de quem estava vendo, deturpando a celebração. 

São Mateus viveu há mais de dois mil anos, na época de Jesus Cristo, então 

com o nome de Levi, foi um cobrador de impostos da cidade de Cafarnaum, num 

período aonde os impostos eram cobrados de forma abusiva. “Quando Jesus 

estava passando para pregar a palavra de Deus na cidade de Cafarnaum, 

encontrou Levi. Olhou-o bem nos olhos e disse-lhe: ‘Segue-me’. (...) A partir 

daquele dia, Mateus tornou-se fiel e um dos maiores apóstolos de Cristo, 

acompanhando-o em todas as suas jornadas e pregações”7. 

 Dona Isabel nos contou que depois disso ela mesmo costurou um bornal 

vermelho com uma fita para amarrá-lo e assim, as esmolas podem ser 

depositadas sem que as pessoas saibam a quantia que cada família doou. Já a 

quantia total arrecadada no final de cada noite é contada na presença de todos. 

 Por fim, já mais a noite ou tarde da noite, quando se chega à última casa, 

depois de todo ritual descrito acima ser seguido, faz-se a oração à São Matheus: 

 

                                                           
7 Disponível em blogodorium.com.br. Acessado em 2020. 
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São Mateus que deixastes a riqueza para seguir com entusiasmo o 

chamado do Mestre, fazendo da pobreza um hino de louvor a Jesus, intercedei 

por mim, que me encontro em aflição. Vós que ouvistes do Mestre as palavras: 

“Não ajunteis para vós os tesouros da terra, a onde a traça e o caruncho os 

destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam, mas ajuntai para vós os 

tesouros dos céus!” Ensinai-me ó São Mateus o verdadeiro valor das coisas 

terrenas e não permiti que a ganância e a soberba dirijam meus atos. Protegei o 

que é meu e de minha família da ganância e do alcance alheio, para que as 

minhas posses não lhes causem cobiça nem ensejem atos ilícitos desvairados. 

Ensinai-me por fim, a ajuntar tesouros no céu e a servir a Deus e não ao dinheiro.  

Escute minha oração! 

Amém. 

 

E então, a última caminhada é de retorno para casa sob o céu noturno... 

e abençoado. 
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Introdução: 

 

 A capoeira remonta à história da escravidão em nosso país. Nasceu em 

solo brasileiro a partir de africanos escravizados, e era jogada pelos escravos 

nas horas de folga e em momentos festivos, mas também usada como uma arma 

em momento oportuno2. 

“A história da capoeira foi marcada por perseguições policiais, prisões, 

racismo e outras formas de controle social que os agentes dessa prática cultural 

experimentaram em sua relação com o Estado brasileiro3”. Por isso, ela também 

foi uma arma de defesa de escravos e da população negra marginalizada no 

período pós abolição, sendo uma forma de resistência.  

 Toques de berimbau, um chamado de “aviso” e o outro de “cavalaria”, 

eram usados por capoeiristas em diferentes momentos da história para alertar 

seus companheiros. No primeiro caso, o toque avisava os escravos da “(...) 

presença do senhor de engenho, capataz ou capitão do mato no encalço deles4”. 

No segundo, o toque era usado para denunciar a presença do Esquadrão de 

Cavalaria, grupo policial da Bahia no início do século XX, “(...) que teve o auge 

de sua atuação contra os candomblés e os capoeiras (...) no período de 1920 a 

19275”. 

 Se a capoeira já foi colocada na ilegalidade com o início da República 

brasileira, estando na legislação criminal que punia vadios e capoeiras; 

recentemente ela se transformou em patrimônio cultural imaterial brasileiro, 

sendo um dos símbolos de nosso país. 

 Mas definir a capoeira não é tarefa fácil, isso porque ela não é somente 

jogo e luta. É também dança, é religiosidade. Trabalha o corpo, a mente e o 

espírito. Nas rodas de capoeira, vemos a sua completude: as músicas entoadas, 

sob o ritmo de instrumentos como berimbau, atabaque e pandeiro, trazem 

ensinamentos e valores; mestre ou professor e seus alunos, cada um em 

diferentes níveis de evolução, gingam juntos – arte-educação!; orações em 

formas de ladainhas, quadras ou chulas (tipos de ritmos musicais da capoeira), 

são recitadas ou cantadas... A roda da capoeira imita, assim, a roda da vida. 

 Existem três tipos de capoeira, e cada uma tem suas especificidades, tem 

seus ritos próprios e suas formas de expressão. São eles: a capoeira angola, a 

regional e a contemporânea. 

 A capoeira angola, é a capoeira raiz, e tem Mestre Pastinha como a sua 

grande referência, o ancestral sempre rememorado e reverenciado nas rodas.

                                                           
2 REGO, Waldeloir. Capoeira angola: ensaio sócio-etnográfico. Salvador, Editora Itapoan, 1968. p. 21. 
3 OLIVEIRA, Josivaldo Pires de. LEAL, Juiz Augusto Pinheiro. Capoeira, identidade e gênero: ensaios sobre 
a história social da capoeira no Brasil. Salvador: EDUFBA, 2009, p. 44. 
4 REGO, Waldeloir. Idem. 
5 Ibdem. 
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 A capoeira regional segue os preceitos de Mestre Bimba, que é quem 

popularizou a capoeira, levando-a para as academias.  

 E a capoeira contemporânea é a mais atual, marcada pelo jogo rápido e 

floreado. 

 O jogo da capoeira angola é mais lento, mais baixo e rasteiro, 

desenvolvendo-se a partir de uma relação de pergunta e resposta entre os 

capoeiristas. Já a capoeira regional tem o jogo alto, mais rápido. E a capoeira 

contemporânea é mais agitada, e seus capoeiristas não se preocupam tanto com 

a relação de pergunta e resposta, sendo o jogo marcado por movimentos mais 

exagerados. 

 Aqui em nossa cidade, existem dois grupos de capoeira: “Guerreiros da 

Paz e Liberdade” e “Camará”.  

 

 

Grupo de Capoeira Guerreiros da Paz e Liberdade 

 

 Em março do ano que vem, completa 20 anos que Nilza Antônia dos Reis, 

professora Venenosa, trabalha com capoeira no município de Paula Cândido. 

Para sabermos sobre a história desse longo trabalho, fomos entrevista-la.  

 Atualmente, ela é a professora do grupo de capoeira “Guerreiros da Paz 

e Liberdade”, cuja associação foi fundada em 2014. Mas nem sempre foi esse o 

nome, sendo que em sua caminhada, participou de diferentes grupos de 

capoeira.  

 Segundo nos relatou, ela começou a treinar em 1998 em Viçosa, pois 

nesse momento ela morava lá. Ingressou no grupo de capoeira contemporânea 

“Guerreiros de Zumbi”, cujo mestre era e ainda é Luís Carlos Vítor, conhecido 

como Mestre Garnizé. Assim, em março de 2001, com a autorização do mesmo, 

ela iniciou os trabalhos de capoeira em Paula Cândido. Na época, ela não 

começou como professora, mas sim como estagiária, estando na terceira corda. 

 Importante esclarecer que a capoeira organiza-se com base em 

hierarquias e regras, independentemente do tipo, se é angola, regional ou 

contemporânea. Assim, o aluno segue os ensinamentos do professor que está 

subordinado à um mestre. Há fases intermediárias nessa hierarquia, como 

estagiário ou contra-mestre, mas de qualquer forma, toda capoeira baseia-se em 

uma relação de mestre e aprendiz. Todo aluno possui um nome na capoeira, que 

é escolhido pelo seu superior. A capoeira então, funciona como uma escola.  

  No caso da capoeira contemporânea, os alunos se distinguem pelas 

cordas que usam amarradas às calças. Existem várias cores diferentes, que 

também variam de grupo para grupo. A cor da corda revela o estágio de 

graduação em que o aluno está, a sua evolução na arte do jogo. No evento 
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chamado de “Batizado”, alunos iniciantes recebem a primeira corda. Já no ritual 

“Troca de cordas”, os alunos que trocam as cordas são aqueles em que o 

professor ou mestre consegue notar esforço, dedicação e evolução na capoeira. 

 Então, de 1998 a 2002, ela ficou ligada ao grupo “Guerreiros de Zumbi”, 

tendo saído devido à problemas pessoais. Saiu em setembro e no mês anterior 

já estava no grupo “Expressão e Arte”, cujo professor era Maurício Mendes, o 

Menor, como é conhecido entre os capoeiristas. O grupo teve como Mestre, 

Valmir, do Espírito Santo, e após a sua morte, Mestre Tarcísio, do grupo Senzala 

de Ubá. 

 Até 2017, Nilza participou do grupo “Expressão e Arte”. A partir daí, 

passou a fazer parte do grupo de capoeira de São Paulo “Show Brasil”, cujo 

mestre é Elísio Honório de Oliveira, Mestre Tatuíra.  

Em sua primeira turma iniciou com 25 alunos, sendo que no começo havia 

adultos, adolescentes e crianças. Atualmente, trabalha mais com crianças, e 

disse que as meninas sempre prevaleceram.  

Desde o início, tem a Prefeitura de Paula Cândido como parceira, tendo 

nos mostrado um certificado que comprova que de 2001 a 2018, ela atuou como 

“(...) facilitadora de Oficina de Capoeira no serviço de convivência e 

fortalecimento de vínculo na Prefeitura (...)”, com a assinatura de todos os 

prefeitos do período em questão. Na maior parte do tempo, Nilza recebeu pelo 

seu trabalho.  

Já trabalhou nos seguintes espaços: Fox Dance, Sindicato, Ginásio e 

CRAS (Centro de Referência em Assistência Social), e atualmente trabalha nos 

dois últimos. No Ginásio, tem certa de 30 alunos, já no CRAS, desenvolve projeto 

social que atende a cerca de 105 alunos. 

Quando perguntamos o que a capoeira significa para ela, disse-nos: 

 

“Capoeira é minha vida. Sem capoeira eu não posso viver”. 

“É um patrimônio cultural brasileiro. Tem musicalidade, mexe da cabeça 

aos pés, é uma dança, é uma luta, é uma vida”. 

 

As aulas de capoeira são divididas da seguinte forma: aulas teóricas, 

musicalidade e aulas práticas. Na primeira, são ensinados os fundamentos, as 

origens da capoeira, e a história dos mestres, como Mestre Pastinha e Mestre 

Bimba. Nas aulas de musicalidade, os alunos aprendem a tocar instrumentos 

musicais e a cantar. Nilza disse que uma das músicas mais cantadas pelo grupo 

é: 

 

“Por favor não maltrate esse nego, esse nego foi quem me ensinou, esse 

nego da calça rasgada, camisa furada, ele é meu professor... Por favor não 
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maltrate esse nego, esse nego foi quem me ensinou, esse nego da calça 

rasgada, camisa furada, ele é meu professor... Ele usava calça rasgada, camisa 

furada e sapato sem cor, hoje usa terno de linha, chapéu panamá e sapato de 

couro. Olha lá o nego. Olha o nego sinhá... Olha lá o nego. Olha o nego sinhá...” 

 

E o toque mais usado, é São Bento Grande de Angola. Na capoeira há 

vários toques e cada um tem seu ritmo e som próprios. 

O grupo utiliza principalmente atabaque, pandeiro, berimbau e agogô.  

Já nas aulas práticas se ensina os movimentos e golpes, como aú, rabo 

de arraia, esquiva etc. Segundo a professora, o jogo da capoeira contemporânea 

é mais “floreado”, não é necessariamente um jogo de pergunta e resposta, 

porque os movimentos são mais livres pelos capoeiristas que jogam juntos. 

Disse que a capoeira,  

 

“Você nunca aprende, você está sempre aprendendo”. 

 

Mas a capoeira não ensina somente a técnica do jogo, mas ensina os 

valores da vida, o que é certo e o que é errado. O respeito é um dos valores 

ensinados, não somente nas rodas, mas também estimulando os alunos a serem 

respeitosos em casa com seus familiares. Outro valor é aprender a escutar, 

ainda mais hoje em dia, por isso é um dos principais valores que ela procura 

ensinar. Ela procura conhecer o aluno, conversar com ele sobre sua relação 

familiar, procurando ajuda-lo.  

A relação com a família dos alunos é muito próxima, isso porque o grupo 

“Guerreiros da Paz e Liberdade” sempre participa de encontros e de rodas de 

capoeira, assim, os pais vão acompanhando seus filhos. Sempre viajam, ou com 

transporte disponibilizado pela prefeitura ou com veículos próprios. O grupo 

costuma ir à vários lugares na região, e ela nos citou: Teixeiras, São Geraldo, 

Pedra do Anta, Viçosa, São José do Triunfo (distrito de Viçosa), Presidente 

Bernardes, Porto Firme, Coimbra, Guidoval, Rodeiros, Visconde do Rio Branco 

e Ponte Nova. E o grupo foi para Betim, em um encontro de capoeira, o que foi 

possível a partir do apoio da Secretaria de Cultura e Turismo de Paula Cândido. 

Nesses quase 20 anos, já teve 7 batizados de capoeira no município e 1 

encontro de capoeira, chamado, Encontro de Dandara, em parceria novamente, 

com a Secretaria de Cultura e Turismo. 

Numa reflexão sobre a capoeira atualmente, Nilza disse acreditar, a partir 

de suas vivências, que: 

 

“A própria etnia negra não quer mais fazer capoeira, tá embranquecendo”. 
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Assim, o preconceito contra a capoeira começa muitas vezes pelos 

próprios negros, que não valorizam suas raízes culturais.  

Por fim, deve ter ensinado ao todo por volta de 2000 alunos, orgulhando-

se de que nunca nenhum aluno seu se machucou ou teve algum acidente nos 

treinos e nas rodas e também pelo fato de que a maioria dos seus alunos seguiu 

um bom caminho na vida. 

 

 

Grupo de Capoeira Camará 

 

Para saber sobre a história do grupo de capoeira Camará, conversei com 

Gilmar Ferreira de Paula, professor Sangue Bom; e seus alunos, Pedro Henrique 

Fernandes Silvestre, que na capoeira é o Escorpião; e Jhonatan Matheus 

Ferreira do Nascimento, capoeirista Espiga.  

Gilmar nos explicou que o grupo faz parte da Associação de Cultura Negra 

e Luta Camará, cuja filial fica em Salvador. E tem como mestre Marcus Welber, 

conhecido como mestre Toicinho, fundador da associação há cerca de 30 anos. 

Este já visitou Paula Cândido em evento do grupo aqui na cidade. 

O professor nos explicou que o seu grupo de capoeira congrega todas as 

capoeiras, a saber, angola, regional e contemporânea, por isso não faz uma 

definição específica do tipo de jogo que faz. Disse que nas rodas inicia com uma 

ladainha, “que é um chamado, um conto, uma história”, aonde o cantador é 

acompanhado pelo toque do berimbau. Nesse momento não há jogo, os 

capoeiristas apenas ouvem o canto. Depois vem a música corrida, aonde se 

inicia o jogo. Então faz-se o toque de Angola, aonde os capoeiristas fazem um 

jogo rasteiro. E depois o toque passa a ser São Bento Grande de Angola, que é 

mais tocado na capoeira regional. Mas disse que dependendo da situação na 

roda de capoeira, são feitos vários toques diferentes de berimbau.  

Gilmar iniciou seu trabalho como professor de capoeira no ano de 2015 

em Belém do Pará, onde desenvolvia projeto social com população de ribeirinhos 

extremamente carente. Muitas vezes via meninos pequenos indo pescar no rio, 

e conseguindo apenas siris ou caranguejos para se alimentar, isso quando não 

passavam fome o dia todo. Onde trabalhou havia vários problemas sociais, como 

o uso de drogas pela juventude, tendo alunos seus que perderam a vida no 

mundo do tráfico.  

E Gilmar também vivenciou experiências difíceis em sua vida, uma vez 

que já foi dependente químico e já morou na rua por quatro meses. Contou que 

o que mudou a sua vida foi a capoeira, dizendo que ela o resgatou e o trouxe de 

volta à vida. Ao ser perguntado sobre como as pessoas o enxergam a partir de 

sua história, ele devolveu a pergunta aos seus alunos, e Pedro disse:  
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“Você é um exemplo”.  

 

E Jhonatan também afirmou o mesmo.  

Em Paula Cândido, Gilmar iniciou seu trabalho como professor de 

capoeira no ano de 2018, e desde 2019 possui contrato com a prefeitura, 

trabalhando nas seguintes comunidades: Chácara, Barros, Airões, Córrego do 

Meio, Garapa e Fonseca; e também na Terceira Idade, na Casa da Esperança. 

Disse que possui alunos de 2 anos à “melhor idade”, dando aulas também à 

alunos idosos. Disse que não há limitações para fazer a capoeira, que ela é pra 

todos sem distinção. E que tem cerca de 250 alunos atualmente. 

Gilmar começou a fazer capoeira com 15 anos de idade aqui em Paula 

Cândido com Nilza, que na época recebia o apoio de Mestre Garnizé do grupo 

Guerreiros de Zumbi de Viçosa-MG. Sempre treinou capoeira, só parando para 

se tratar como dependente químico.  

Como já foi dito, ele considera que a capoeira teve um papel decisivo em 

sua vida. Para ele,  

 

“Ela mais que educa, ela faz a cada um se conhecer”.  

 

Afirmou que ela contribui na educação, na disciplina, na organização, 

ensina a se relacionar com as pessoas e no respeito aos mais velhos. E ensina 

as pessoas a se colocar no lugar das outras. Disse acreditar que a capoeira está 

em todos os lugares que a pessoa frequenta e afirmou que: 

 

“Capoeira é a forma do levantar da gente até o dormir”. 

 

Pedro seu aluno disse que: 

 

“A educação da capoeira a gente leva pra vida também”. 

 

E também que a capoeira traz: 

 

“Oportunidade de viagens, fala da amizade, da confiança”. 
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Gilmar se considera não um professor, mas um educador, pois em seu 

trabalho ele sempre está atento a cada aluno, planejando aulas conforme as 

limitações e as evoluções que observa nos aprendizes. 

Acredita que na capoeira o que faz diferença é o líder. Isso porque: 

 

“Capoeira é amor, é harmonia”. 

 

E para ele é papel do líder estimular isso e mostrar que a capoeira não é 

agressiva. Ainda sobre essa reflexão, quando contou sobre sua experiência no 

norte do Brasil, e a convivência com uma realidade marcada pela desigualdade 

social, disse que: 

 

“É ali que você aprende a ser líder. É se colocar no lugar da pessoa”. 

 

E disse que consegue observar mudanças radicais em seus alunos a 

partir do momento em que entram na capoeira. Alunos depressivos que 

melhoram, tímidos que se soltam ou faladores demais que aprendem a ouvir. E 

muitos pais agradecem pela mudança que veem nos filhos.  

Gilmar acredita que o professor de capoeira tem seu valor reconhecido, 

porque os alunos o respeitam. E, no seu caso, disse que passou a ser 

reconhecido em 2019 pela prefeitura da cidade. 

Uma das características de seu trabalho é a doação de bens e alimentos 

para as famílias de seus alunos de Paula Cândido. O professor repassa doações 

que recebe de pessoas daqui da cidade ou de Viçosa, indo nas casas entregar. 

Falou que infelizmente aqui no nosso município ainda há casos de famílias muito 

pobres, por isso já fez bingos e rifas para ajudar seus alunos. E que a prefeitura 

auxiliou o grupo com 75 calças e 75 camisas para evento do 1º Batizado que 

ocorreu em 2019. 

Além do Batizado, o grupo comemorou seu aniversário de um ano 

também em 2019.  

O grupo sempre faz parcerias na comunidade quilombola Córrego do 

Meio, participando de festas no local. E tem várias parcerias com grupos de 

capoeira de vários lugares, como São Paulo, Salvador, Espírito Santo. Já 

chegaram a viajar para Belo Horizonte e no Espírito Santo, onde o Rio Doce se 

encontra com o mar. Lá visitaram uma tribo indígena.  

Nas rodas do grupo tem três berimbaus, gunga, médio e viola, tem 

atabaque, dois pandeiros e agogô. E o cantador é acompanhado pelas palmas 

e pelo coro. Afirmou que as músicas da capoeira contam histórias que orientam 
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os jogos, da mesma forma que os jogos influenciam nas músicas que são 

tocadas, cantadas e entoadas.  

Explicou que antigamente nas rodas de capoeira tinha hierarquia para 

tocar os berimbaus e que em muitas rodas só o mais graduado é quem pode 

tocar o gunga, que é o que dá o tempo do jogo e a marcação de outros toques. 

Mas ele não segue essa linha pois permite que seus alunos toquem todos os 

berimbaus. Costumam finalizar o jogo com samba de roda. E o grupo também 

faz apresentação de Maculelê e já apresentaram em escolas. 

O professor falou que a capoeira costuma ser mal vista por ser comparada 

com “macumba”, que é vista em um sentido pejorativo, mas que na verdade é 

uma madeira de fazer instrumento. 

Por fim, nesse tempo que trabalha como professor, acredita que: 

 

“Tem aprendido mais é com os alunos, descobrindo a capoeira com a 

dificuldade deles”. 
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1) Biografia do Monsenhor Licínio Fernandes de Oliveira 

MONSENHOR LICÍNIO FERNANDES DE OLIVEIRA: SERVO HUMILDE E BOM PASTOR  

        Licínio Fernandes de Oliveira nasceu na data de 07 de Junho de 1912, na localidade de 

Conceição da Boa Vista. No período de seu nascimento, o arraial de Conceição da Boa Vista 

pertencia ao município de Leopoldina e nos dias atuais essa localidade se tornou um distrito 

pertencente ao município de Recreio, Minas Gerais. Seus pais foram Antônio Fernandes de Oliveira, 

natural da freguesia de São João da Feira, distrito de Aveiro, em Portugal e Maria da Paz Coelho, 

natural do distrito de Santa Isabel, município de Leopoldina, em Minas Gerais.  

       Na época em que Licínio nasceu a assistência médica era bastante precária e não existia os 

recursos médicos que se têm atualmente, por essa razão, a falta desses recursos não assegurava a 

realização de um parto seguro tanto para a mãe quanto para o bebê. Nessa época, a falta de 

assistência médica especializada era suprida através da figura popular e muito conhecida da mulher 

parteira que auxiliava e dava orientações para a futura mamãe no momento do parto a fim de que a 

gestante desse a luz de forma tranquila. A parteira que auxiliou a dona Maria da Paz Coelho, mãe do 

monsenhor, durante o parto de todos os seus 15 filhos tinha por nome dona Clemência.  

        Licínio foi o sétimo de um total de 15 filhos, nasceu prematuro e com saúde debilitada, pois, era 

acometido por uma deficiência respiratória que colocava a sua vida em risco. O menino foi 

consagrado e colocado sob a proteção de Nossa Senhora e os seus pais optaram pela realização do 

batismo imediato em caráter de urgência no dia seguinte ao seu nascimento. O batizado aconteceu 

na casa onde o menino nasceu e seu nome foi escolhido em homenagem ao seu padrinho que era 

tabelião e tinha por nome Licínio Tassara de Paula. Aos poucos o menino foi se recuperando e teve 

a sua saúde reestabelecida e à medida que crescia foi ficando visível a sua inclinação para assuntos 

relacionados à Igreja. Em seu livro intitulado Monsenhor Licínio: um bom pastor, o autor Aristides 

Pompeu escreveu que Licínio   

Reunia em sua casa seus irmãos e amiguinhos e brincava imitando o 

padre na Igreja. Nessas brincadeiras de criança, Licínio era o líder. Já 

se vislumbrava, em sua primeira infância, a predestinação carismática 

que o acompanhou em toda a sua vida. (POMPEU, 2012, p.22) 

        Portanto, segundo Aristides Pompeu desde pequeno o menino Licínio manifestou a sua 

vocação sacerdotal e foi matriculado no 1° ano ginasial do Seminário Menor, em março de 1928, 

com 16 anos de idade. Viveu durante 9 anos na cidade de Mariana (antiga Ribeirão do Carmo), no 

antigo prédio do Seminário Menor, onde atualmente funciona o Instituto de Ciências Humanas e 

Sociais da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) e no decorrer da sua formação para a vida 

sacerdotal estabeleceu uma grande relação de amizade com o Padre Antônio Mendes. Desse modo, 

Licínio estudou no Seminário Menor e Maior em Mariana e foi ordenado sacerdote em 8 de 

dezembro de 1937. Ordenou-se, portanto, no dia da Imaculada Conceição e seu amigo Antônio 

Mendes foi ordenado no mesmo dia do ano seguinte, ou seja, em 8 de dezembro de 19382. 

       Licínio celebrou a sua primeira missa na data de 12 de dezembro de 1937, em Conceição da 

Boa Vista, sua terra natal, na Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição. Na data em que 

Monsenhor Licínio celebrou a sua primeira missa celebrava-se o dia de Nossa Senhora de 

                                                           
2
 POMPEU, Aristides. Monsenhor Licínio: um bom pastor. Paula Cândido- MG, p.27-31 
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Guadalupe. Em janeiro de 1938 fez tirocínio em Leopoldina, na paróquia do Padre José Domingos 

para aprender escriturário de paróquia, finanças e outros assuntos. Em seguida, foi para Dores da 

Vitória, perto de Miraí, e nessa localidade ficou de junho de 1939 até agosto de 1940 e foi nesse 

local onde monsenhor exerceu a função de pároco pela primeira vez. Em 12 de agosto de 1940, 

recebeu uma Carta de Provisão escrita pelo arcebispo Dom Helvécio Gomes de Oliveira (1922-1960) 

que o nomeava como pároco de São José do Barroso, onde, hoje, é o município de Paula Cândido. 

       Em 25 de agosto de 1940, o padre Álvaro Correia Borges, pároco de Viçosa, empossou 

solenemente o padre Licínio como pároco de São José do Barroso e a cerimônia de posse contou 

com a participação especial do padre Antônio Mendes, que nesse contexto ocupava os cargos de 

professor e capelão na Universidade Federal de Viçosa (UFV). Assim, foi durante a cerimônia de 

posse que Licínio e Antônio se reencontraram após quase dois anos sem comunicação. Em 02 de 

fevereiro de 1959, Licínio foi promovido a cônego Honorário por Dom Helvécio Gomes de Oliveira e 

no ano de 1983 recebeu o título de monsenhor por Dom Oscar de Oliveira e também recebeu o título 

de Capelão do Papa João Paulo II. Após ser nomeado monsenhor, Licínio recebeu uma placa de 

homenagem pelo título adquirido que foi oferecida pelo Sindicato dos Produtores Rurais de Paula 

Cândido 3. 

       Em 1940, como dito anteriormente, Licínio chegou ao arraial de São José do Barroso, atual 

Paula Cândido, onde cumpriu a sua missão pastoral com honra, êxito e disposição. Durante o 

período no qual esteve a frente da paróquia percorreu não somente os limites territoriais do 

município, mas também as regiões vizinhas. No início as suas idas e vindas eram feitas no lombo de 

um burro cujo nome era “soussi” e tempos depois sua locomoção passou a ser feita através de um 

velho Jeep. O padre Licínio se preocupava com o progresso social e cultural de Paula Cândido, e 

um exemplo que demonstra essa preocupação foi quando em 1960, Licínio pediu ao seu amigo 

padre Antônio Mendes (professor e capelão da Universidade Federal de Viçosa) que o ajudasse a 

criar e implantar no município de Paula Cândido o curso de Admissão Ginasial e a construir um 

Ginásio que recebeu o nome “Pe. Antônio Mendes” em homenagem ao seu grande amigo. 

        O Monsenhor Licínio é uma figura bastante conhecida pelo povo Paulacandidense e deixou um 

grande legado para a população mesmo após a sua morte e por isso deve ser visto como um grande 

líder religioso e espiritual. Esteve oficialmente frente da Paróquia de São José do Barroso, 

atualmente Paróquia de São José de Paula Cândido desempenhando a função de pároco desde o 

ano de 1940 e só foi substituído em 18 de agosto de 1989 pelo padre João Batista Barbosa. Após 

ser substituído, monsenhor manteve a prestação do seu serviço para o município, pois, continuava a 

fazer a celebração diária da santa missa na Igreja do Rosário e dava apoio e amparo aos párocos 

João Batista (1989 até 1996) e ao padre Tarcísio (1996 até 2012) quando os referidos sacerdotes 

tinham imprevistos. Passou a residir na Casa Bethânia, junto à igreja do Rosário desde o ano de 

1989 e permaneceu nessa casa até 2010, ano de sua morte. A casa Bethânia foi construída em 

1972 para abrigar as religiosas da Congregação de Nossa Senhora do Calvário que permaneceram 

nesse espaço do ano de 1973 até 30 de dezembro de 1978, quando foram transferidas para o 

estado do Amazonas. 

       O autor Aristides Pompeu aponta em sua obra intitulada “Monsenhor Licínio: um bom pastor” 

que o trabalho do monsenhor extrapolava os limites da sua missão espiritual enquanto sacerdote, e 

                                                           
3
  A referida placa está localizada entre os pertences de Monsenhor Licínio que estão disponíveis na Casa Bethânia. 
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adentrava outros campos como: reforma da Casa Paroquial; melhoramentos na Igreja Matriz; 

reformas na Igreja de Monte Celeste e de Airões; calçamento na subida do cemitério; construção de 

um muro de contenção e passarela no lado direito da Igreja Matriz; ampliação da escada de acesso 

à Matriz; construção de várias capelas na zona rural do município; entre outros (POMPEU, 2012, 

p.48). 

       Nas palavras do autor Aristides Pompeu, Monsenhor Licínio  

Pregava o respeito às instituições, às individualidades, buscava a autonomia de 

cada um sob sua orientação e valorizava as experiências (POMPEU, 2012, 

p.61). 

       Ultrapassando os limites da sua vocação sacerdotal, Monsenhor Licínio Fernandes de Oliveira 

foi um personagem muito importante para o desenvolvimento da área educacional do nosso 

município. Através do seu intermédio e de suas bênçãos, as portas de muitas instituições em outras 

cidades como Belo Horizonte, Lafaiete, Congonhas, Juiz de Fora, Ubá, Viçosa, Ponte Nova foram 

abertas para que muitos jovens carentes tivessem acesso à educação. Além disso, dezenas de 

jovens empobrecidos e carentes que viviam nas comunidades rurais e vinham para a zona urbana 

para completar seus estudos eram recebidos pelo Monsenhor Licínio, na Casa Paroquial com 

grande ternura, afeto, cuidado e atenção. Dessa forma, o monsenhor concedeu abrigo aos jovens 

pobres que queriam prosseguir nos estudos. 

     Monsenhor Licínio era um cidadão culto e disciplinado que nutria de profunda paixão pelo mundo 

das letras e era também um exemplo a ser seguido no que diz respeito a questão disciplinar e  

educacional. Licínio gostava imensamente de escrever seus pensamentos e de exercitar a sua 

escrita sobre variados assuntos. Além disso, recebeu com honra o título de cidadão honorário de 

Paula Cândido devido a sua dedicação e compromisso para com a Paróquia de São José e seus 

paroquianos. Na data de 25 de agosto de 1990, completou 50 anos de serviço, zelo e permanência 

numa mesma comunidade paroquial. Foram 70 anos de convivência entre o monsenhor e os seus 

paroquianos (as) e todo o tempo de serviço frente a paróquia São José só foi possível graças ao 

diálogo, ao entendimento, a compreensão, ao carinho, a admiração, ao amor e ao respeito mútuo 

que existia entre o monsenhor e a comunidade paroquial.  

       O autor Aristides Pompeu em seu livro intitulado “Monsenhor Licínio: um bom pastor” divide o 

seu trabalho em duas partes: na primeira o autor conta e apresenta a história de vida e a trajetória 

do monsenhor Licínio já na segunda parte são apresentados os pensamentos e ensinamentos desse 

grande servo de Deus tirados dos vários textos encontrados no arquivo pessoal da referida figura 

religiosa. Podemos aqui citar alguns desses pensamentos e ensinamentos que estão no livro de 

Pompeu: 

- “Para sabermos apreciar a alegria, o prazer, é preciso que tenhamos sofrido a tristeza e a dor” e  

“É  grande o homem que tem a consciência tranquila e que vive em paz com Deus e consigo 

mesmo“ 4; 

- “O amor é construído diariamente pelo esforço de cada dia” e “O melhor e mais eficiente modo de 

ensinar é pelo exemplo” 5 ;  

                                                           
4
 Pensamentos do Monsenhor Licínio contidos no Livro de Aristides Pompeu “Monsenhor Licínio: um bom pastor”, 2012, 

p.65. 
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- “O padre só pode ser um educador na fé se ele for um homem de fé”  e “ A palavra deve ser 

pregada sem medo, agrada ou desagrada; deve ser comunicada a todos com um único objetivo de 

conversão e santificação, com amor e sem ódio”6 ;   

-  “Todo e qualquer trabalho honra e nobilita o homem. O próprio Cristo, que trabalhou em serviço 

braçal, o santificou e enobreceu”  e “A vida do cristão deve ser norteada pela fé” 7 . 

       Na data de 25 de setembro do ano de 2010, Monsenhor Licínio veio a falecer com os seus 98 

anos de idade.  Foi uma perda irreparável e profunda para os paulacandidenses sendo preciso 

reforçar mais uma vez que a população do município de Paula Cândido tem grande apreço e 

gratidão ao Monsenhor Licínio pelo serviço prestado e pelos anos vividos à frente da paróquia de 

São José. Foram anos marcados pelo zelo, carinho, dedicação e trabalho árduo. O serviço prestado 

pelo monsenhor, sua dedicação, bondade, compromisso, humildade e fidelidade a Deus despertou a 

admiração e o sentimento de gratidão dentro dos corações de todos os seus paroquianos (as). O 

legado deixado pelo Monsenhor Licínio Fernandes de Oliveira jamais será esquecido e a sua 

lembrança sempre estará no coração dos fiéis, amigos e familiares.  

Viva Monsenhor Licínio! 

 

Imagem 01: Pequena biografia do monsenhor Licínio escrita pelo seu próprio punho 

     

      Fonte: Arquivo pessoal. Foto tirada em 20 de março de 2020.    

        

                                                                                                                                                                                     
5
 Ibidem, p.66 

6
 Pensamentos do Monsenhor Licínio contidos no Livro de Aristides Pompeu “Monsenhor Licínio: um bom pastor”, 2012, 

p.68. 
7
 Ibidem, p.69 
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                    Referências Bibliográficas para a construção da biografia 

Fonte oral a partir de conversas com Maura das Dores sobre o Monsenhor Licínio. 

Oliveira, Monsenhor Licínio Fernandes de. Escritos e objetos pessoais. Acervo disponível na Casa 

Bethânia, Paula Cândido, Minas Gerais. 

POMPEU, Aristides. Monsenhor Licínio: um bom pastor. Paula Cândido, Minas Gerais, 2012. 

 

2) As contribuições do Monsenhor Licínio para o município de Paula Cândido 

        O Monsenhor Licínio Fernandes de Oliveira chegou a paróquia de São José no dia 25 de agosto 

de 1940 e nesse contexto o nosso município não tinha ainda alcançado a sua emancipação política e 

era conhecido portanto, como Distrito de São José do Barroso. A apresentação do monsenhor que na 

época ainda tinha somente o título de sacerdote foi feita pelo padre Álvaro Correa Borges, que 

ocupava a função de vigário na cidade de Viçosa. O padre Licínio realizava belas pregações e 

homilias e prezava pelo diálogo, valorizava o trabalho missionário e por isso trazia vários missionários 

de outras localidades para que estes pudessem dar o testemunho da importância da missão. 

     Dedicou-se de corpo e alma, dia após dia e realizou um trabalho zeloso e árduo por meio da 

pregação da palavra de Deus, do bem comum, da virtude e do amor. Sua dedicação a comunidade 

paulacandidense não se limitava somente a prestação de assistência religiosa e espiritual. O seu 

vigor missionário adentrava também à causa pública, o bem comum. Assim, guiava e orientava seus 

paroquianos (as) com sábias palavras e valiosos conselhos que possibilitavam o enfrentamento de 

situações adversas e de momentos difíceis. Era muito zeloso, um homem de fé, trabalhador, gostava 

que tudo estivesse em ordem e organizado, tinha o prazer de realizar obras, construir e fazer 

melhoramentos nos arredores da Igreja tanto dentro do templo religioso quanto fora dele e também 

fazia reparos e zelava pela conservação em bom estado do cemitério. Os trabalhos desempenhados 

pelo monsenhor em Paula Cândido são testemunhas vivas da importância desse líder religioso para o 

nosso município uma vez que o monsenhor esteve presente e atuou em vários acontecimentos 

importantes para a nossa cidade.  

       Portanto, foram muitas as contribuições dadas pelo Monsenhor Licínio e essas contribuições 

perpassaram várias áreas como: 

2.1) Realização de obras, melhoramentos e reparos na infraestrutura 

 

      Foi responsável pela realização de obras e seu trabalho extrapolou os limites da sua missão 

espiritual e aqui podemos elencar as principais: 

- reforma da casa paroquial; 

- melhoramentos na Igreja Matriz com destaque para os afrescos no teto que foram feitos pelo artista 

plástico Antônio Porfírio natural da cidade de Mercês8. Os afrescos foram inspirados pela trajetória e 

pelos momentos marcantes na vida de São José; 

- reforma nas capelas de Monte Celeste e Airões; 

                                                           
8
  Informação retirada do livro de Aristides Pompeu sobre o Monsenhor Licínio. POMPEU, Aristides. Monsenhor Licínio: um 

bom pastor. Paula Cândido- MG, p.48. 
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- calçamento na subida do cemitério para facilitar o acesso, pois, nos dias chuvosos o acesso ao local 

era desafiador; 

- construção de um muro de contenção, ampliação da escada que dá acesso à Matriz e de uma 

passarela do lado direito da Igreja Matriz; 

- construção de várias capelas nas zonas rurais do nosso município; 

- Fez a troca do assoalho de tábua da Igreja Matriz e no lugar foi colocado cerâmicas e ladrilhos; 

- Construiu no altar uma escada com degraus feitos com mármore; 

- Construiu a gruta de Nossa Senhora de Lourdes, entre outros. 

 

2.2) Monsenhor Licínio e a área social 

 

    O Monsenhor Licínio acolheu em sua casa  com muito amor, carinho e atenção aos adolescentes e 

jovens que tinham o interesse de estudar. Dessa forma, foram dezenas ou até centenas de meninos e 

meninas empobrecidos que foram amparados e ajudados pelo monsenhor que se colocava a serviço 

e a disposição para ajudar no que fosse necessário e possível. Alguns desses adolescentes se 

tornaram professores, outros se tornaram médicos, engenheiros e até mesmo militares. Muitos 

desses meninos e meninas que se abrigavam na casa paroquial viam o Monsenhor Licínio como sua 

segunda família. Além disso, o monsenhor foi responsável também por encaminhar vários jovens para 

o seminário de Mariana, alguns jovens que foram para o seminário desistiram de suas vocações, mas 

outros assumiram o compromisso da vida sacerdotal e foram ordenados. Podemos citar alguns 

nomes de jovens que foram acolhidos e ajudados pelo monsenhor Licínio e que  se tornaram padres, 

são eles: o Pe. José de Oliveira Valente, Pe. José Cassimiro Sobrinho, Pe. Carlos Alberto de Oliveira, 

Pe. Garcez Rogério Silvestre, Pe. José Afonso de Lemos, Pe. José Geraldo Lisboa. 

 

2.3) Monsenhor Licínio e a sua importância na área política 

 

     Em 1953 o então distrito de São José do Barroso conseguiu a sua emancipação político-

administrativa e passou a ser conhecido como município de Paula Cândido. A emancipação do 

referido distrito ocorreu mediante ao Projeto de Lei n°177 que foi votado e aprovado na Assembleia 

Legislativa do Estado e teve como relator o deputado Levindo Ozanam Coelho. Um dos requisitos 

para que fosse reconhecida a emancipação política-administrativa do distrito de São José do Barroso 

estava relacionado a quantidade populacional que deveria ser superior a faixa dos 10.000 habitantes. 

E segundo informações contidas no livro do autor Aristides Pompeu há registro no parecer do 

deputado Levindo que foi o Monsenhor Licínio, que naquele período era padre, quem fez a contagem 

(recenseamento) da população entre o período de 1948 à 1953. E que a referida figura religiosa após 

ter contado e considerado o número de batizados e de óbitos registrados chegou a conclusão de que 

até o dia 06 de março de 1953, o número de habitantes era de 10.0149.  

 

      Portanto, monsenhor Licínio foi um personagem importante que contribuiu para a emancipação 

política e administrativa do nosso município, pois, foram dos seus arquivos e anotações que foram 

recolhidos os dados necessários para justificar a montagem do projeto que reivindicava a 

emancipação política da antiga Vila de São José do Barroso. É importante, fundamental e necessário 

ressaltar que Monsenhor Licínio não se envolvia em questões políticas, sempre buscava se manter 

neutro quando o assunto estava relacionado a dimensão política. 
                                                           

9
 POMPEU, Aristides. A verdadeira história de Paula Cândido. Paula Cândido, Minas Gerais, 2003, p.40 
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2.4) Monsenhor Licínio  e a área educacional 

O Monsenhor Licínio tinha uma grande preocupação com a área da educação e esteve  a frente de 

vários acontecimentos ligados a essa área e aqui podemos citar alguns deles: 

- participação na criação do Ginásio Padre Antônio Mendes; 

- o monsenhor ministrou a benção litúrgica no momento das inaugurações do colégio Estadual 

Professor Samuel João de Deus, do colégio Coronel Antônio Faustino Duarte e dos colégios de Monte 

Celeste e de Airões. 

2.5) Participação em eventos importantes 

Tudo o que acontecia no município tinha o incentivo ou a presença do Monsenhor Licínio e em vários 

momentos o monsenhor concedeu sua benção litúrgica para vários locais importantes para o 

município. Aqui podemos citar alguns desses momentos que foram citados pelo autor Aristides 

Pompeu em seu livro intitulado “Monsenhor Licínio: um bom pastor”10: 

- Benção do campo de futebol do Ari Barroso F. C; 

- Benção da Capela São Judas Tadeu; 

- Benção da Agência de Correios; 

- Benção do Sindicato Rural; 

- Benção do asfalto na rodovia MG-280. 

 

3) Nomes de alguns jovens que foram encaminhados para o seminário de 

Mariana pelo Monsenhor Licínio Fernandes de Oliveira 

       O monsenhor foi responsável por encaminhar vários jovens para o seminário de Mariana e aqui 

podemos citar alguns nomes como: 

1) Garcês Rogério; 

2) Francisco Neto Guerra; 

3) José Carlos Henrique; 

4) Israel Serafim Badaró; 

5) Vanderli dos Reis Augusto; 

6) José Geraldo da Silva; 

7) Luiz da Paixão Rodrigues; 

8) João Ozéias de Freitas. 

9) José Cassimiro Sobrinho; 

10)  Carlos Alberto; 

11)  José Afonso de Lemos. 

                                                           
10

 POMPEU, Aristides. Monsenhor Licínio: um bom pastor. Paula Cândido, Minas Gerais, 2012, p.136-139. 
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     No meio dos pertences do monsenhor foi localizado um pedaço de cartolina no qual está 

registrado e anotado os nomes de jovens que ele ajudava financeiramente a se manter no Seminário. 

Esses jovens eram considerados os protegidos do monsenhor e muitos se tornaram seminaristas 

graças ao apoio, cuidado e dedicação que receberam dessa importante e respeitada figura religiosa. 

 

4)  Monsenhor Licínio e a entrevista para o Jornal Semeando da Paróquia Santa 

Rita de Cássia 

 

      Em entrevista ao jornal Semeando da Paróquia Santa Rita de Cássia, no ano sacerdotal de 2009, 

Monsenhor Licínio com os seus 97 anos de abençoada existência e plena lucidez e seus 73 anos de 

sacerdócio afirmou que a vocação sacerdotal é uma graça, uma benção concedida sem medida de 

Deus, que é o Senhor do universo e nosso criador. Monsenhor disse ainda que é preciso pedir para 

Deus que ele possa conceder a benção de despertar a vocação sacerdotal nos corações de muitos 

dos seus servos e que muitos jovens assumam esse compromisso tão sublime (SEMEANDO, 2009, 

p.4). 

 

Imagem 02: Jornal Semeando contendo entrevista do Monsenhor 

     

  Fonte: Arquivo pessoal. Foto tirada na Casa Bethânia em 11 de junho de 2020. 
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Imagem 03 : Pedaço de cartolina contendo anotações do monsenhor Licínio 

  

  Fonte: Arquivo pessoal. Foto tirada na Casa Bethânia em 11 de junho de 2020. 

 

5)Nomes de alguns adolescentes e jovens que o Monsenhor Licínio acolheu na 

casa paroquial para completar os estudos 

1- Maura das Dores de Paula Coutinho 
(Dorinha);  

25- Aparecida de Airões que se tornou Freira dos 
Santos Anjos (in memoriam); 

2- José Veríssimo (apelido parafuso); 26- Iraci Laureana de Miragaia; 

3- Luiz Gonzaga dos Fortes; 27- Rosilma de Ubari; 

4- Geraldino Lote; 28- Sebastião de Ubari; 

5-Joaquim filho de Mundica; 29- Maria das Graças de Ubari; 

6- João de Eliseu; 30- Paulinho e Terezinha Patrocínio; 

7- Nelson (sobrinho de Joaquim); 31- Cláudio; 

8- Márcia das Mansas; 32- Andreia da Colônia; 

9- Maria Emília de São Paulo; 33- Fernanda (Fonseca de Monte Celeste); 

10- Vanderli de São Paulo; 34- Fernanda do Airões; 

11- Clóvis de Brasília; 35- Fernanda do Alto do Campo; 

12- Maria dos Anjos de Juiz de Fora; 36- Fernanda neta de Beijo Crispim; 

13- Silvana que mora na França; 37- Jaqueline de Vera do Taquarassu; 

14- Zé Piriquito filho de dona Maria Piriquita; 38- Raimunda do Alto do Campo; 

15- Padre Carlos Alberto; 39- Elismar do Morro do Jacá; 

16- João irmão do Padre Carlos Alberto; 40- Geralda de Santa Rosa; 

17- Batista cunhado de Fábio Lisboa; 41- Magali do Córrego do Fundo; 

18- Rita filha de dona Maria Piriquita; 42- Érica do bairro de São Sebastião; 

19- Maria dos Santos filha de dona Maria 
Piriquita; 

43- Fátima do Morro do Jacá; 

20- Herosina filha de dona Maria Piriquita (in 
memoriam); 

44- Nívea do Retiro; 

21-  Eliseu do Encadeado (in memoriam); 45- Joventina da Soledade; 

22- Rosalina; 46- Edvanda; 

23- Ana Regina; 47- Aristides Pompeu foi coroinha do monsenhor, 
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mas não morou com o mesmo. 

24- Adélio; 48- 

 

Observação: Aristides Pompeu e a irmã de caridade Terezinha foram os primeiros enviados pelo 

monsenhor Licínio Fernandes de Oliveira para estudar fora. 

*Nota da autora: Aos que não foram lembrados sintam-se contemplados, pois, a memória é falha e por 

esse motivo alguém pode ter ficado de fora. 

 

6) Resumo cronológico da vida de Monsenhor Licínio11 

 

01)  07/06/ 1912 Monsenhor nasceu nessa data em Conceição da Boa Vista.  
Filho de Antonio Fernandes de Oliveira e Maria da Paz Coelho  

02) Março de 1928 Ingressou no 1°ano ginasial do Seminário Menor, em Mariana 

03)     1934 Iniciou o primeiro ano de Teologia no Seminário Maior 

04) 08/12/1934 Recebeu a Tonsura 

05) 24/12/1935 
      e 
08/12/1935 

Recebeu as ordens menores que eram: Ostiariato, Exorcistato,  
Leitorato, Acolitato e Subdiaconato 

06) 08/12/1936 Recebeu o Subdiaconato, assumiu o compromisso de rezar  
nos vários momentos do dia o breviário e a manutenção do 
celibato 

07) 22/05/1937 Recebeu a ordem do Diaconato 

08) 08/12/1937 Foi ordenado como sacerdote 

09) 12/12/1937 Celebração da primeira missa em sua cidade natal, Conceição 
da Boa Vista, na igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição 

10) Janeiro de 1938  Realizou Tirocínio, estágio, em Leopoldina, para aprender escriturário de 
paróquia, finanças e etc.  

11) Junho de 1939 a 
agosto de 1940 

Foi nomeado pároco pela primeira vez da paróquia Dores da Vitória, perto de 
Miraí. 

12) 25/08/1940 Foi nomeado e recebeu a função de pároco da paróquia de São José do 
Barroso, atual Paula Cândido. Ficou como pároco até o dia 18/08/1989. 

13) 02/02/1959 Recebeu o título de Cônego Honorário, por Dom Helvécio 

14)  1983 Recebeu o título de Monsenhor por Dom Oscar de Oliveira, com o título de  
Capelão do Papa João Paulo II 

15) 1989 até 2010  Morou na Casa Bethânia, junto a igreja do Rosário. Na igreja do Rosário e 
celebrava missa, de segunda a sábado às 15 horas e aos domingos,às 
10:30 horas 

16) 25 de setembro 
De 2010 

Data de falecimento do Monsenhor Licínio Fernandes de Oliveira.  
O monsenhor Licínio faleceu aos 98 anos de idade. 

 

 

                                                           
11

 Informações retiradas do livro de Aristides Pompeu intitulado “Monsenhor Licínio: um bom pastor” e também de 
pesquisa de campo que foi feita através de entrevista e de análise de materiais contidos na antiga residência do monsenhor 
(Casa Bethânia). 
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   7) Orações e escritos do Monsenhor Licínio Fernandes de Oliveira 

 

 
   
Transcrição de escritos do Monsenhor Licínio de acordo com suas próprias palavras, pontuação e uso  
de símbolos. 

 
BENÇÃO DA AGÊNCIA DE CORREIOS 

 
     Senhor Jesus Cristo, aos vossos apóstolos ordenastes que ao entrarem em qualquer casa 
invocassem a Paz sobre ela, abençoai + e santificai + pois, pelo nosso ministério, esta casa 
destinada ao Posto de Correios. 
     Derramai sobre este Posto a abundância de vossa benção + e paz. E dignai-vos mandar do céu o 
vosso Santo Anjo, para que ele guarde, ajude, proteja e defenda todos os que funcionam neste 
Posto, e as pessoas que a ele vêm à busca de correspondência. 
Por Cristo Nosso Senhor.  
Amém! 
 
  Imagem 04 : Benção da Agência de Correios 
 

  
 
Fonte: Arquivo pessoal. Foto tirada do acervo da Casa da Cultura em 11 de Junho de 2020. 
 

 
                                      BENÇÃO DO ASFALTO NA RODOVIA MG-280 

       A religiosidade do povo de Paula Cândido vem exigindo a presença do Sacerdote em todos os 
eventos mais importantes de sua história, para que, como portador das bênçãos de Deus, 
abençoasse as inaugurações de melhoramentos que se construíram em benefício de toda a 
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comunidade. 
      Assim, é com alegria e reconhecimento que vou lançar as bênçãos de Deus e da Igreja sobre 
esta rodovia asfaltada, na esperança de que ela seja um fator de progresso, de justiça, de amor e 
paz para toda Paula Cândido. 
 

                                  
Imagem 05: Benção do Asfalto na Rodovia MG-280 

 

   
 
Fonte: Arquivo pessoal. Foto tirada do acervo da Casa da Cultura em 11 de Junho de 2020. 

 
 

                    COMEMORAÇÃO DOS 70 ANOS DE SACERDÓCIO EM 2007 
 

       É bom, agradável e salutar recordar os acontecimentos bons do passado, e também do 
presente como a presença bondosa do Sr. Arcebispo, a presença fraternal dos colegas amigos, 
meus irmãos no Sacerdócio, e também, as equipes organizadoras das homenagens que este bom 
povo de Paula Cândido se movimentou para, no dia de hoje, prestar ao Sacerdócio de Jesus Cristo, 
representado na minha humilde pessoa. 
      Lembro-me, quando pároco de Dores da Vitória, Município de Miraí, recebi carta do Sr. 
Arcebispo, Dom Helvécio, convidando-me  para assumir a Paróquia de São José do Barroso (hoje 
Paula Cândido) trazendo a carta elogiosas referências a respeito de tal paróquia. Isto em agosto de 
1940. O Sr. Arcebispo, afirmou que si aceitar esta proposta lá ficará bem e de lá não quererá sair 
tão cedo. Realmente, esta predição do Sr. Arcebispo, foi na verdade profética. Mons. Lisboa aqui 
viveu 37 anos, de 1880 a 1917, aos 18 de fevereiro, dia, mês e ano de seu falecimento repentino. 
Desta data até 1940 passaram por aqui como párocos dez sacerdotes. Então Monsenhor Lisboa 
aqui viveu 37 anos, e eu aqui estou há 67 anos. 
     Durante esta minha longa estadia aqui posso afirmar, de todo o coração, que aqui me dei 
otimamente bem e conservo verdadeiro amor a este povo compreensivo e bom. 
    Por ocasião das comemorações do meu jubileu de Prata (25 anos) e de Ouro (50 anos) de meu 
sacerdócio fui distinguido pela Exma. Câmara Municipal, com o apoio total dos Srs. Prefeito, com o 
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título de Cidadão Paulacandidense, e com o Diploma e Medalha de Honra ao Mérito. Fui e sou 
muitíssimo agradecido pelas honrarias recebidas, reconhecendo, entretanto, a minha insuficiência 
pessoal, mas engrandecido com o Sacerdócio de Jesus Cristo, do qual sou revestido. 
     Depois de meus 80 anos de idade, três Sacerdotes sucessivamente me foram enviados como 
verdadeiras bênçãos de Deus: o Pe.Sérgio, recém- ordenado Sacerdote, permaneceu como meu 
Vigário Paroquial, pelo espaço de dois anos  e cinco meses, deixando muita saudade. Dentro deste 
período de tempo, Pe. Sérgio, em 1987, promoveu solenes homenagens aos 50 anos do meu 
sacerdócio. Foi ele que apoiado pelo Sr. Prefeito Sebastião Evaristo da Costa e coadjuvado com o 
Coronel Dr. Aristides Pompeu e outras pessoas piedosas, que reconhecem o valor e a importância 
moral do Sacerdote, sobretudo, se é o Pároco , que está em  continuo contato com o povo. Pe. 
Sérgio organizou uma entusiasta equipe que encontrou tão boa vontade da parte do povo que a 
festa se fez a contento geral. Em 1988, o Pe. João Batista Barbosa, também, recém-ordenado, para 
aqui veio como Vigário Paroquial pelo espaço de dez meses, e, a meu pedido, assumiu a paróquia 
como pároco. E, conforme a legislação atual da Igreja, muito trabalhou pelo espaço de sete anos. 
Deixou o povo muitíssimo agradecido pelos grandes trabalhos espirituais e materiais aqui e nas 
Capelas Filiais, sem deixar dificuldades para o próximo pároco. Poucos dias após tivemos a alegria 
e a felicidade de receber festivamente o sucessor de Pe. João, na pessoa inteligente e piedosa, do 
Pe. Tarcísio que está ministrando a Paróquia com sabedoria e piedade, sempre disponível para 
atender aos paroquianos. 
      Com estes sacerdotes exemplares mantivemos o mais agradável convívio e continuamos 
sinceros amigos. Guardo no meu coração muita gratidão a Deus e aos três Sacerdotes, que 
souberam ser bons, caridosos e amigos em todas as horas do envelhecido Pe. Licínio. 
      Gostaria de pedir a este generoso povo de Paula Cândido, com a licença do Sr. Arcebispo, 
saudar a estes três Padres com uma calorosa salva de palmas. 
      Muito obrigado Sr. Arcebispo, muito obrigado meus irmãos no Sacerdócio, muito obrigado aos 
promotores destas solenidades, muito obrigado aos amigos de outras paróquias. Saiba o povo de 
minha ex-paróquia Paula Cândido que a trago bem dentro de meu coração. 
 
 
 
 Imagem 06: Comemoração dos 70 anos de Sacerdócio do Monsenhor I 
 

  
                              

  Fonte: Arquivo pessoal. Foto tirada do acervo da Casa da Cultura em 11 de Junho de 2020. 
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 Imagem 07: Comemoração dos 70 anos de Sacerdócio do Monsenhor II 
 

    
 Fonte: Arquivo pessoal. Foto tirada do acervo da Casa da Cultura em 11 de Junho de 2020 
 

                         
 Imagem 08: Comemoração dos 70 anos de Sacerdócio do Monsenhor III 
 

   
 Fonte: Arquivo pessoal. Foto tirada do acervo da Casa da Cultura em 11 de Junho de 2020. 
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Imagem 09: Comemoração dos 70 anos de Sacerdócio do Monsenhor IV 

 

   
 
 Fonte: Arquivo pessoal. Foto tirada do acervo da Casa da Cultura em 11 de Junho de 2020. 

 
 

 

8) Breve biografia de Tereza 

        Terezinha Portugal é a quinta de um total de 9 filhos. Filha do grande e saudoso maestro José 

Isabel Portugal e de Dona Hermínia de Araújo Soares. Nasceu na data de 13 de Julho de 1929. É 

conhecida como Tereza, a querida cuidadora do Monsenhor Licínio Fernandes de Oliveira. No auge da 

sua juventude em 11 de março de 1953 apresentou-se na Casa Paroquial e passou a oferecer os seus 

serviços ao monsenhor. Cuidou, foi o anjo da guarda, fiel servidora e por várias vezes desempenou a 

função de enfermeira do monsenhor ao longo de aproximadamente 48 anos. Durante todos os anos 

que morou com Monsenhor Licínio cuidou da saúde, do bem-estar e da vida do monsenhor com muito 

amor, dedicação e carinho.  

     A população paulacandidense tem profundo respeito e gratidão a Tereza pelos anos de serviço 

prestados e por tudo de bom que ela proporcionou ao Monsenhor Licínio Fernandes de Oliveira. 

 

9) O Jubileu de São José e o Monsenhor Licínio 

      A festa do Jubileu de São José teve início no ano de 1977 com Monsenhor Licínio Fernandes de 

Oliveira. É uma das festas religiosas mais importantes do município de Paula Cândido, pois, 

comemora-se e homenageia-se nessa ocasião o padroeiro da cidade, o santo operário São José. O 
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Jubileu tem seu auge no dia 1° de maio, dia do trabalho e dia consagrado a São José operário. A 

festa começa no dia 22 de abril e se encerra no dia 1° de maio e a cada ano é abordada uma 

temática distinta no Jubileu. No dia 1° de maio é realizada uma missa festiva e acontece um desfile 

com a benção dos veículos (carros, motocicletas, caminhões, bicicletas, charretes). Durante a benção 

dos veículos ocorre a aspersão de água benta feita pelo padre. Tempos atrás desfilavam durante a 

benção carros de boi e carroças já hoje é muito raro esses veículos aparecerem durante o desfile. O 

Jubileu de São José se encerra com a procissão da imagem do padroeiro pelas ruas da cidade. 

 

10) Entrevista com Maura das Dores de Paula Coutinho ( popularmente conhecida 

como Dorinha do padre). 

Nome completo: Maura das Dores de Paula Coutinho 

Idade: 54 anos 

Data de nascimento: 03|04|1966 

 

                                             Breve biografia da entrevistada 

         Maura das Dores de Paula Coutinho, filha de Nivaldino Oliveira de Paula e de Ana Agostinha 

Lopes, nasceu no dia 03 de abril de 1966. É casada com Adenir Alves Coutinho e tem uma filha cujo 

nome é Paloma de Paula Alves Coutinho. Casou-se no dia 08 de outubro de 1994, às 17 horas, na 

Igreja do Rosário. O seu casamento foi celebrado pelo monsenhor Licínio e esse foi o último 

casamento que o monsenhor celebrou. É formada em magistério e trabalha atualmente na Casa da 

Cultura. As paixões de Maura das Dores são a sua família e a sua profissão de professora. 

 

  Entrevistada: Dorinha do padre 

  Entrevistadora: Luciana 

                                                                Perguntas 

   

1) Luciana: Quando você veio para a Casa Paroquial morar com o Monsenhor Licínio para 

completar seus estudos? 

Dorinha: Vim morar com o Monsenhor no dia 05 de fevereiro de 1979, às 11:30 horas para estudar a 

quinta série. 

 

2)Luciana: Como era o Monsenhor Licínio como pessoa ? 

Dorinha: Era uma pessoa acolhedora, um anjo da guarda que Deus colocou na minha vida, muito 

organizado, adorava escrever, era dono de uma letra legível e muito bonita. Monsenhor era uma 
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pessoa rígida e tudo o que ele fazia tinha o horário certo para acontecer. Assim, o monsenhor tinha 

horário para rezar o terço, fazer suas orações e preces, ler seu jornal, para assistir televisão, para 

escrever, para cumprir os seus demais compromissos. No momento de oração monsenhor nos 

ensinava a rezar e quando nós chegávamos à Casa Paroquial ele nos dava um livro de catecismo 

para que o estudássemos e todas as noites antes de dormir ele dava uma lição de catequese. 

Monsenhor gostava de se manter informado e por isso assistia o jornal da Globo, lia bastante e era 

assinante de vários jornais como o de Aparecida e o Lutador. Assim, o monsenhor se informava 

sobre tudo o que acontecia na Arquidiocese de Mariana e gostava de saber tudo sobre as paróquias 

vizinhas. E também adorava assistir o programa do Chaves. 

 

3)Luciana: Como era o Monsenhor Licínio como sacerdote? 

Dorinha: Ele tinha um bom relacionamento com os padres das paróquias vizinhas e auxiliava nas 

festas das paróquias vizinhas no que diz respeito ao atendimento de confissão. Enquanto sacerdote 

não fazia diferenciação entre as pessoas, sejam elas pobres ou ricas. Ele não gostava e não 

aceitava que nós que morávamos com ele sofrêssemos maus – tratos. Além disso, é preciso falar 

que ele tinha uma pregação simples e acessível a todo o povo e pregava sempre o amor, o perdão, 

a justiça, a caridade e a solidariedade. E o monsenhor dizia que o homem que pratica o mal constrói 

a sua casa sob um monte de areia e vem o vento e derruba e destrói a casa. E quando monsenhor 

falava da pregação de Jesus ele falava do amor de Deus sobre todas as coisas e que era preciso e 

necessário amar o nosso próximo como a nós mesmos. 

 

4) Luciana: Como era o seu relacionamento com o Monsenhor Licínio? 

Dorinha: Nós tínhamos um ótimo relacionamento e éramos muito apegados um ao outro. Além 

disso, eu e o monsenhor éramos tão sintonizados um com outro que antes que ele falasse o que ele 

queria eu já sabia e eu achava isso muito interessante. Ele confiava muito em mim e eu confiava 

muito nele e fiquei sob os cuidados do monsenhor por 18 anos. 

 

5) Luciana: Como Monsenhor Licínio recebia esses jornais? Alguém trazia para ele? 

 

Dorinha: Quem trazia as notícias e os jornais para o monsenhor era dona Aparecida Rosa que 

vinha na casa paroquial quase todas as semanas. Se dona Aparecida não viesse de quinze em 

quinze dias monsenhor ficava aborrecido e dizia que se ela ficasse demorando a ir vê-lo poderia 

acontecer dele morrer e ser enterrado e ela não o veria mais. Dona Aparecida era analfabeta, mas 

sabia tudo sobre igreja e memorizava todas as músicas da missa. 

 

6) Luciana: Quem era o Monsenhor Licínio para você? 

Dorinha: Na minha visão o monsenhor foi um santo aqui na terra, pois, a virtude principal dele era a 

caridade e sempre se preocupava com a situação do seu próximo.  Por isso queria e tinha o desejo 

de ajudar todas as pessoas carentes. E como exemplo dessa preocupação com os mais 

necessitados foi construída com o apoio do monsenhor a extinta Casa da Sopa, que era uma 
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instituição de ajuda aos mais pobres. Na Casa da Sopa as pessoas necessitadas matavam a sua 

fome e dona Fia esposa do senhor José Bilinho era quem cozinhava nesse espaço. Além disso, o 

senhor Tãozinho Costa e a sua esposa dona Sãozinha ajudaram muito monsenhor nos trabalhos na 

Casa da Sopa. 

 

7) Luciana: O que você tem a dizer sobre Tereza? 

 Dorinha: Para mim a Tereza foi uma segunda mãe e era uma mulher que rezava bastante e ela nos 

ensinou muito sobre a importância da oração. Ela cuidava dos afazeres domésticos e da 

alimentação de todos e eu ajudava a Tereza no que eu podia e ela me chamava de menina 

misteriosa. 

 

8) Luciana: O que você mais admirava no Monsenhor Licínio? 

Dorinha: Eu admirava o amor que ele tinha por tudo o que estava relacionado a igreja, a serenidade 

do monsenhor, o amor pelos sacramentos, pelos seminaristas, sacerdotes e também a sua 

preocupação e disposição em salvar almas. 

 

11) Sacerdotes que foram vigários na paróquia de São José desde a sua criação 

em 21 de setembro de 1870 

 

Tabela de registro dos sacerdotes que foram vigários da Paróquia de São José desde a sua fundação 

até os dias atuais12 

 

01) 21 de Setembro de 1870 até 1873 Pe. Mateus Vigorito 

02) Fevereiro até Junho de 1873 Pe. Ezequiel  Francisco Roíz 

03) Junho de 1873 até Outubro de 1876 Pe. José Januário A. Carneiro 

04) Outubro de 1876 até Junho de 1879 Pe.  Antônio Augusto da Silva Lagoa 

05) Julho de 1879 até Fevereiro de 1880 Pe. Marcos Viccecont 

06) Março até Outubro de 1880 Pe. Jacinto Teófilo Trombert   
(cumpria a função de encarregado) 

07) Outubro até Dezembro de 1880 Pe. Antônio José Roiz Tadeu  
(natural de São José do Barroso, atual Paula 
Cândido) 

08)              Dezembro de 1880 até Fevereiro de 1917 Monsenhor José Maria Lisboa 

09) Fevereiro até Abril de 1917 Pe. Joaquim de Paula Vieira 
(vigário encarregado) 

                                                           
12

 Tabela construída a partir de informações registradas nos livros de Aristides Pompeu “A verdadeira história de Paula 

Cândido” e de Geraldo Lisboa “ A primeira história de Paula Cândido” e também de informações contidas num quadro que se 
encontra disponível na Igreja Matriz de São José. 
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10) Abril até Julho de 1919 Pe. Américo Duarte 

11) Setembro de 1919 até Julho de 1920 Pe. Laponese Silvino 

12) Julho de 1920 até agosto de 1927 Pe. Agnelo Augusto Seabra 

13) Agosto de 1927 até Maio de 1928 Pe. Álvaro Corrêa Borges 
(Vigário encarregado) 

14) Maio de 1928 até Agosto de 1929 Pe. Raimundo José Machado 

15) Agosto até Novembro de 1929 Pe. Antônio de Souza Motinha 
( vigário encarregado) 

16) Dezembro de 1929 até Fevereiro de 1930 Pe. José Xavier de Maria 
(vigário encarregado) 

17) Março de 1930 até Maio de 1932 Pe. Sinfrôninio de Almeida 

18) Setembro de 1932 até Abril de 1934 Pe. Deolindo Coelho 

19) Abril  até Julho de 1934 Pe. Francisco de Assis Dias Simim 

20) Agosto de 1934 até Outubro de 1935 Pe. Antônio Gaspar de Souza Coutinho 

21) Março de 1936 até Fevereiro de 1937 Pe. Francisco Vital 

22) Fevereiro de 1937 até Maio de 1940 Pe. Antônio Gaspar de Souza Coutinho 

23) Junho até  Agosto de 1940 Pe. Álvaro Correa Borges 
(vigário encarregado) 

24) 25 de Agosto de 1940 até Junho de 1989 Monsenhor Licínio Fernandes de Oliveira 

25) 18 de Junho de 1989 até Agosto de 1996 Pe. João Batista Barbosa 

26) 09 de Setembro de 1996 até 2012 Pe. Tarcísio Fortunato Mateus 

27) 2012 até 2019 Pe. João Batista Barbosa 

28) 2014 até 2019 Pe. Antônio Claret 
(vigário encarregado) 

29) 2019 até (...) Pe. Geraldo de Souza Rodrigues 
(pároco atual do município) 

 

   Imagem 10 : Quadro de Sacerdotes 

   

 Fonte: Arquivo pessoal. Foto tirada do quadro de sacerdotes da Igreja Matriz de São José em 18 de Março de 2020 
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12) Fotos do Monsenhor , de seus objetos pessoais e outras imagens                          

  Imagem 11: Capa do Monsenhor Licínio 

    

    Fonte: Arquivo pessoal. Foto tirada na Casa Bethânia em 11 de Junho de 2020 

 

    Imagem 12: Vestimenta Sacerdotal do Monsenhor Licínio 

    

        Fonte: Arquivo pessoal. Foto tirada na Casa Bethânia em 11 de Junho de 2020. 
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Imagem 13: Estante com livros e pertences do Monsenhor Licínio 

    

   Fonte: Arquivo pessoal. Foto tirada na Casa Bethânia em 11 de Junho de 2020 

 

 

    Imagem 14: Quadro contendo a faixa usada por monsenhor na sua ordenação sacerdotal 

       

      Fonte: Arquivo pessoal. Foto tirada na Casa Bethânia em 11 de Junho de 2020 
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 Imagem 15: Monsenhor Licínio, Dorinha, Iraci, Regina, Silvana, Tereza, Edivanda e Paloma filha de Dorinha 

quando era um bebê. Foto tirada em fevereiro de 1996. 

 

 Fonte: Arquivo pessoal. Foto tirada em 31 de Julho de 2020. 

 

 

 Imagem 16: Comemoração dos 50 anos de sacerdócio de Monsenhor Licínio 

 

Fonte: Arquivo pessoal. Foto tirada em 31 de Julho de 2020. 
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Imagem 17: Dom Luciano, Monsenhor Licínio e o jovem José Afonso de Lemos no dia de sua ordenação sacerdotal 

 

Fonte: Arquivo pessoal. Foto tirada em 31 de Julho de 2020. 

 

 

Imagem 18: Dom Luciano abraçando e dando seus cumprimentos ao recém-ordenado padre José Afonso de Lemos 

ao lado de Monsenhor Licínio Fernandes de Oliveira 

        

  Fonte: Arquivo pessoal. Foto tirada em 31 de Julho de 2020 
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Imagem 19: Foto de Monsenhor Licínio Fernandes de Oliveira tirada em 20 de setembro de 1977 

     

      Fonte: Arquivo pessoal. Foto tirada em 31 de Julho de 2020. 

 

Imagem 20: Ordenação sacerdotal do padre José Afonso de Lemos com a presença de seus pais 

 

 Fonte: Arquivo pessoal. Foto tirada em 31 de Julho de 2020 
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Imagem 21: Benção de veículos no Jubileu de São José 

 

Fonte: Arquivo pessoal. Foto tirada em 31 de Julho de 2020 

 

 

Imagem 22: Monsenhor Licínio na procissão em homenagem a São José 

 

Fonte: Arquivo pessoal. Foto tirada em 31 de Julho de 2020 
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Imagem 23: Monsenhor Licínio na missa de formatura de Dorinha, Márcia, Joventina, Paulina, Imaculada Vargas, 

Cristina, Alice, Conceição, Adriana em 26 de dezembro de 1987 

 

Fonte: Arquivo pessoal. Foto tirada em 31 de Julho de 2020 

 

 

Imagem 24: Missal Romano de Monsenhor Licínio que estava junto com seus pertences pessoais   

 

 Fonte: Arquivo pessoal. Foto tirada em 11 de junho de 2020 
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 Imagem 25: Missal Romano de Monsenhor Licínio aberto II 

 

Fonte: Arquivo pessoal. Foto tirada em 11 de junho de 2020 

 

 

Imagem 26: Comprovantes de votação do Monsenhor Licínio Fernandes de Oliveira 

 

Fonte: Arquivo pessoal. Foto tirada em 18 de junho de 2020 
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Imagem 27: Placa de homenagem ao Monsenhor Licínio pela sua elevação à dignidade de Monsenhor concedida 

pelo Sindicato dos Produtores Rurais 

 

Fonte: Arquivo pessoal. Foto tirada na Casa Bethânia em 11 de junho de 2020 

 

 

Imagem 28: Placa de homenagem pela boda de ouro sacerdotal de Monsenhor Licínio concedida pelo poder 

Legislativo de São Geraldo 

 

Fonte: Arquivo pessoal. Foto tirada na Casa Bethânia em 11 de junho de 2020. 
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14)Sugestões de materiais e objetos para serem expostos na Casa da Cultura 

 

1) Placas de homenagem ao monsenhor Licínio que estão na Casa Bethânia; 

 

2) Na Casa Bethânia tem uma estante com os livros do monsenhor Licínio e alguns desses 

livros poderiam fazer parte do acervo sobre esse importante personagem para o município 

de Paula Cândido; 

 

3)  O quadro contendo a faixa usada pelo monsenhor na sua ordenação sacerdotal é 

interessante para ser colocado na exposição; 

 

4) A capa do monsenhor e a sua vestimenta sacerdotal também são materiais interessantes 

para serem colocados na exposição e esses materiais estão na Casa Bethânia. 
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O Esporte no município de Paula Cândido  

Por Luciana de Fátima Fonseca1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Graduada em História pela Universidade Federal de Viçosa (UFV) no ano de 2019. 
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1- Os primórdios do futebol em São José do Barroso |atual Paula Cândido 

 

          O primeiro clube de futebol formado na localidade de São José do Barroso, atual Paula 

Cândido, foi o Dez de Novembro e um de seus fundadores foi o Senhor Vicente Santana. Esse 

clube fazia os seus treinos no campo, que ficava localizado nos terrenos do senhor Raimundo 

Ludgero Alves, o Mundico Ludgero. Foram jogadores do Dez de Novembro os filhos dos 

senhores Juventino de Queiroz, Tito Teixeira, Benjamim Sotero, José da Silva Lisboa, entre 

outros2.  

         Tempos depois, após a criação do Dez de Novembro foi criado o Ari Barroso Futebol 

Clube, na data do dia 06 de julho de 1941. Esse clube recebeu muito apoio do senhor José 

Ferreira do Nascimento (Zeca Ferreira), que se tornou um personagem de grande importância 

para a história do Ari Barroso, pois, essa figura não mediu esforços e ofereceu o seu trabalho 

para construir o primeiro campo do clube, que inicialmente estava localizado onde hoje se 

encontra o Alto do Campo. Dessa forma, Zeca Ferreira realizou um trabalho árduo e o campo 

foi construído através do uso de rodos, pás, arados, trabalho braçal e animais (bois). 

       O autor Geraldo Lisboa em seu livro intitulado “A primeira história de Paula Cândido” 

aponta a existência de uma rivalidade entre esses dois clubes. Ainda segundo o mencionado 

autor, os jogadores do Dez de Novembro estavam em sua grande parte associados ao Partido 

Progressista (PP), que depois passou a se chamar Partido Social Democrático (PSD) e em 

oposição a maior parte dos jogadores do Ari Barroso estavam filiados ao Partido Republicano 

(PR).  

       Num certo momento, o senhor Raimundo Ludgero solicitou ao time do Dez de Novembro 

que o mesmo desocupasse o terreno no qual os seus jogadores realizavam o treinamento e os 

jogos. Dessa forma, os jogadores do Dez de Novembro passaram a não ter espaço e local 

onde treinar e foi assim que o referido clube viu a sua história chegar ao final e a partir da 

desocupação do terreno o clube teve seus dias contados. Após o fim do clube, a maior parte 

dos seus jogadores passou a integrar o elenco do Ari Barroso Futebol Clube. Podemos citar o 

nome de alguns jogadores que atuaram pelo Dez de Novembro, são eles: Ivo, Zico de Queiroz 

e Nenêm de Queiroz, entre outros. 

         A mescla dos melhores jogadores extinto clube do Dez de Novembro com os melhores 

jogadores do Ari Barroso deu muito certo e possibilitou a formação de um elenco forte e quase 

imbatível na região3.  Nessa época, a maioria dos jogadores do Ari Barroso Futebol Clube 

pertencia a família Queiroz.  

       Passado algum tempo depois um time juvenil começou a treinar e a jogar no campo do Ari 

Barroso no Alto do Campo e esse time tinha como treinador o senhor Dedé Lotti. Após um 

desentendimento com o Ari Barroso Futebol Clube, o grupo de jovens jogadores romperam o 

seu vínculo com o Ari Barroso e fundaram um time com o nome de União Esporte Clube. 

Dessa forma, o time do união foi fundado na data do dia 04 de janeiro de 1954 e o clube 

recém-criado jogou durante muitos meses e realizou seus treinamentos em um terreno 

provisório e improvisado cedido pelo senhor José Maurílio Valente. Nessa época o terreno que 

o senhor José Maurílio Valente cedeu para que o União pudesse realizar seu treinamento 

estava localizado no final do antigo Bairro Bom Fim e atualmente esse terreno se encontra, 

                                                           
2
 Informações retiradas do livro de Geraldo Lisboa intitulado “A primeira história de Paula Cândido”, p.90. 

3
 Informações retiradas do livro de Geraldo Lisboa intitulado “A primeira história de Paula Cândido”, p.91-92. 
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onde é hoje,  o Córrego do Sapo. Anos depois, o União construiu um campo na localidade do 

Alto do campo e atualmente suas instalações estão nesse espaço.  

       Existiu também um outro time que jogava com as equipes do Ari Barroso, do União 

Esporte Clube,  times da zona rural e times de cidades vizinhas. Esse time foi fundado e era 

administrado pelo senhor Arcendino Alves de Souza e tinha por nome Independente.  O 

Independente jogava e realizava seus treinos nas dependências do primeiro campo do Ari 

Barroso, localizado no Alto do Campo. Não conseguimos o registro da data exata que esse 

clube foi fundado, mas sabemos que foi por volta da década de 1960. Além disso, é preciso 

destacar que não obtivemos tantas informações sobre esse time. 

 

Consideração importante: Através da pesquisa feita para a Casa da Cultura Padre Antônio 

Mendes e das entrevistas coletadas foi possível chegar a conclusão de que a política 

adentrava todos os espaços da vida do cidadão, incluindo o esporte. Portanto, no campo 

esportivo as rivalidades políticas também estavam presentes e havia essa divisão entre 

jogadores do União Esporte Clube versus jogadores do Ari Barroso Futebol Clube. Além disso, 

através das conversas foi possível chegar a conclusão de que havia uma intensa rivalidade 

entre os clubes do Ari Barroso e do União e foi relatado em quase todas as entrevistas que a 

ponte que dá acesso a praça de baixo era a divisória. Assim, da ponte para baixo era 

frequentada pelos jogadores e simpatizantes do União Esporte Clube e da ponte pra cima 

quem frequentava eram os jogadores e simpatizantes do Ari Barroso Futebol Clube. 

 

2-  Ari Barroso Futebol Clube 

         Antes da construção da Praça de Esportes, a vida esportiva dos Paulacandidenses 

estava em grande parte associada aos clubes de futebol. A história do futebol do município de 

Paula Cândido é construída a partir dos históricos clubes de futebol do Ari Barroso, do União e 

é preciso aqui mencionar outros clubes que também ajudaram a montar a história futebolística 

do nosso município como o Dez de Novembro, o Independente, .  

       O Ari Barroso Futebol Clube é um dos times que representam a tradição esportiva do 

nosso município e foi fundado na data de 06 de julho de 1941. Em seu livro intitulado “A 

verdadeira história de Paula Cândido”, o autor Aristides Pompeu afirma que na ata da quarta 

reunião da diretoria do Clube Ari Barroso, realizada no dia 13 de julho de 1941, ficou acordado 

entre todas as partes que a data oficial de criação do clube seria o dia 06 de julho de 1941 e o 

mencionado autor levanta a ideia de que  

Na realidade o Ari Barroso F.C já existia, pois, consta no 

livro de atas três reuniões anteriores ao mês de julho de 

1941. A primeira reunião aconteceu no dia 09 de agosto 

de 1940 quando foi eleita uma “diretoria de emergência” 

para a construção do campo de futebol, sendo eleito 

presidente de honra o Dr. Jorge Carone, prefeito de Visc. 

Do Rio Branco e presidente administrativo Francisco 

Faustino Duarte. (POMPEU, Aristides, 2003, p.109) 

 No contexto de criação do Ari Barroso F.C, o cenário político da localidade do distrito de 

São José do Barroso era marcado por grande rivalidade e disputa pelo poder entre os dois 
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partidos políticos existentes naquele período, o Partido Republicano e o Partido Progressista. 

Havia uma disputa entre esses partidos em diferentes áreas e esse embate também se 

estabeleceu no campo esportivo através da existência inicialmente de dois clubes: o Ari 

Barroso Futebol Cube e o Dez de Novembro Futebol Clube. Sabe-se que a existência e a 

trajetória do Dez de Novembro F.C foi efêmera e durou apenas alguns anos. Já o Ari Barroso 

consolidou a sua tradição permanecendo na história esportiva de Paula Cândido até a 

atualidade. 

O primeiro campo do Ari Barroso F.C foi construído onde hoje é o Alto do Campo e ao ter 

suas instalações desativadas para que fosse construído um novo espaço, que é o atual 

Estádio, teve a sua área destinada para a construção de casas populares. O campo do clube 

do Ari Barroso recebeu o nome de Estádio Cel José Ferreira do Nascimento, em homenagem 

ao 1° presidente de honra e patrono do clube. O clube do Ari Barroso participou de vários 

campeonatos da Liga Viçosa. 

 

2.1- Documentação disponível sobre o clube do Ari Barroso 

       A ata do Ari Barroso Futebol Clube está numa condição lamentável devido a um incidente 

que aconteceu com o referido documento. Apesar da ata estar más condições de preservação 

e de conservação foi possível resgatar algumas informações desse documento e eu tirei 

algumas fotos da ata. 

 

Imagem 01: Ata do Ari Barroso Futebol Clube 

 

Fonte: Arquivo pessoal. Foto tirada da ata do Ari Barroso em 07 de julho de 2020 
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Imagem 02: Ata do Ari Barroso Futebol Clube II 

 

Fonte: Arquivo pessoal. Foto tirada da ata do Ari Barroso em 07 de julho de 2020 

 

 

Imagem 03: Ata do Ari Barroso Futebol Clube III 

 

Fonte: Arquivo pessoal. Foto tirada da ata do Ari Barroso em 07 de julho de 2020 
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 Imagem 04: Desenho do modelo de camisa e do brasão do clube do Ari Barroso 

 

Fonte: Arquivo pessoal. Foto tirada da ata do Ari Barroso em 07 de julho de 2020 

 

2.2- Entrevistas com pessoas que jogaram pelo Ari Barroso Futebol Clube 

 

1) ENTREVISTA COM AGOSTINHO SERAFIM DE QUEIROZ (NENÉM DE QUEIROZ) SOBRE O ARI 

BARROSO FUTEBOL CLUBE E TAMBÉM SOBRE O TIME DE FUTEBOL DOS IRMÃOS QUEIROZ  

25|06|2020 

 

NOME COMPLETO: AGOSTINHO SERAFIM DE QUEIROZ 

DATA DE NASCIMENTO: 12|10|1927 

IDADE: 93 ANOS 

 

ENTREVISTADORA: LUCIANA DE FÁTIMA FONSECA (PROFESSORA DE HISTÓRIA) 

ENTREVISTADO: NENÉM DE QUEIROZ 
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BREVE BIOGRAFIA DO ENTREVISTADO 
      
       Agostinho Serafim de Queiroz, filho de Juventino Herculano de Queiroz e de 

Corina Paulina Vieira, nasceu na dada de 12 de outubro de 1927. Casou-se com 

Maria Mendonça de Queiroz (Fiinha) com quem teve cinco filhos cujos nomes são: 

Maria de Fátima, Rubens, Nádia, Robson e Carlos Alberto. É torcedor do Clube 

Regatas do Flamengo e tinha a profissão de açougueiro. Atualmente desfruta da 

sua aposentadoria e não perde um jogo do seu time de coração. 

 
 
 
 

 

1) Luciana: Quando o senhor entrou no Ari Barroso Futebol Clube? 

 

Neném de Queiroz: Eu entrei no time tempos depois do Lilico, do Dilico, do Zito Barbeiro, do 

Zeca Ferreira, esses foram os fundadores do clube Ari Barroso. Comecei a jogar no clube, mas 

devido a rivalidade política existente entre José Maurílio Valente e Zeca Ferreira passei a jogar no 

Dez de Novembro. O time do Dez de Novembro jogava no terreno do senhor Raimundo Ludgero, 

pai do Ney. Algum tempo depois quando as rivalidades políticas foram deixadas de lado eu e os 

meus companheiros regressamos para o time do Ari Barroso. 

 

2) Luciana: Como foi construído o primeiro campo do Ari Barroso, que ficava situado na 

localidade do Alto do Campo? 

Neném de Queiroz: Quem construiu o campo do Ari Barroso foi o José Ferreira do Nascimento, 

mais conhecido como Zeca Ferreira. Na construção do campo o senhor Zeca Ferreira trouxe a 

boiada que ele tinha e outros fazendeiros também mandaram seus animais para ajudar no 

trabalho. Assim, para a construção do campo foi usado o carro-de-boi e rodos para remexer a 

terra e muitas pessoas trabalhavam cortando a terra com o arado. O campo foi construído e 

finalizado na década de 1940. 

3) Luciana: Em sua opinião, a rivalidade política também se refletia no futebol? 

 

Neném de Queiroz: Sem dúvidas a rivalidade política afetava o futebol. Os jogadores do Dez de 

Novembro eram ligados ao Partido Progressista (PP), já os jogadores do Ari Barroso estavam 
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ligados ao Partido Republicano (PR) e muitos dos jogadores do União Esporte Clube se filiaram 

ao Partido Progressista. 

 

4) Luciana: Por que vocês voltaram para o clube do Ari Barroso? 

 

 Neném de Queiroz: O senhor Heitorcílio José Rodrigues mais conhecido como Lilico, reuniu o 

pessoal e pediu que todos se unissem e parassem com essa rivalidade intensa. O Dez de 

Novembro (10 de Novembro) jogava no terreno do senhor Raimundo Ludgero e em um 

determinado momento o senhor Raimundo pediu a desocupação do terreno e a partir daí o Dez 

de Novembro (10 de Novembro) deixou de existir e a maior parte dos jogadores e inclusive eu 

foram para o Ari Barroso Futebol Clube. 

 

5) Luciana: Cite o nome de um personagem de destaque no futebol durante o momento que 

o senhor jogou bola. 

Neném de Queiroz: O Lilico era um craque com a bola, um excelente jogador. Você olhava para 

ele e não dava nada porque ele era “miudinho”, mas ele tinha uma esperteza com a bola que 

ninguém ganhava dele. 

6) Luciana: Cite o nome de jogadores que tiveram passagem pelo Ari Barroso que você se 

lembra. 

Neném de Queiroz: Lilico, Ivo, Ninico, José de Queiroz (Zico), eu, Quito, Dandão, Tião, Tiquinho, 

Vavado, Luiz Helvécio, Raimundo, Manuel, Calute, Tidinho Veríssimo, Lulu Lucianinho, Pedro 

Bento, José Piorra, Geraldinho, Totó Valente, Didico Mendonça,  Mundico Sotero,  José do Teia, 

Fábio do Teia, Antônio do Teia, Silvio, Osvaldo Duarte, Chico Duarte, Hermínio Gandra, Coronel 

Aristides Pompeu, Lodinho Barbosa e outros mais que não foram mencionados devido a memória 

que com o passar dos anos vai se tornando falha. Peço que me desculpe as pessoas que tenham 

ficado de fora. 

 

7) Luciana: Como era a organização do time dos Irmãos Queiroz? Cite os nomes de seus 

integrantes e as posições nas quais atuavam? 

 

Neném de Queiroz:  

1) Osvaldo Leôncio de Queiroz (Vavado) – goleiro; 

2) João Bernardino de Queiroz – quarto zagueiro; 

3) Francisco Sebastião de Queiroz- lateral esquerdo e zagueiro central; 
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4) Sebastião Vitor de Queiroz- quarto zagueiro; 

5)  Juventino de Queiroz Filho – médio volante; 

6) Agostinho Serafim de Queiroz – ponta esquerda; 

7) José de Queiroz (Zico)- comando de ataque; 

8) Luiz Gonzaga de Queiroz (Lulu)- atacante; 

9) Hélvio de Queiroz- defesa; 

10)  Raimundo de Queiroz- atacante; 

11)  Manuel de Queiroz- ponta direita. 

 

8) Luciana: O senhor se recorda acerca do nome da pessoa que fundou o time do Dez de 

Novembro (10 de Novembro)? 

 

Neném de Queiroz: A pessoa que fundou o Dez de Novembro (10 de Novembro) foi Lulu de 

Lucianinho – Luciano de Oliveira. 

 

9) Luciana: Quem foi na sua opinião o jogador (os) de destaque no time dos Irmãos Queiroz 

Futebol Clube? 

 

Neném de Queiroz: Se destacaram no nosso time o goleiro Vavado que era o melhor goleiro da 

região; o Zico que era um craque e tinha um chute potente. Além disso, fui considerado por 

muitas pessoas como o melhor cobrador de penâlti embora eu não considere merecedor desse 

reconhecimento. 

 

10) Luciana: A família Queiroz teve participação na construção do atual campo do Ari 

Barroso que está localizado próximo a Escola Estadual Professor Samuel João de Deus? 

 

Neném de Queiroz: O meu irmão Francisco de Queiroz (Tiquinho) quando era presidente do 

clube Ari Barroso foi o responsável por gramar o campo e fez reparos e melhorias no espaço. O 

campo atual tem o nome de José Ferreira do Nascimento (Zeca Ferreira), que foi um personagem 

importantíssimo para a história do Ari Barroso. 

 

*Nota da autora: Aos que não foram lembrados sintam-se contemplados, pois, a memória é falha 

e por esse motivo alguém pode ter ficado de fora. 
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2) ENTREVISTA COM JOSÉ DE QUEIROZ BATISTA (ZÉ PÃO) 

O entrevistado teve passagem pelo União, Independente, Ari Barroso e outros times 

02|07|2020 

 

NOME COMPLETO: JOSÉ DE QUEIROZ BATISTA 

IDADE: 85 ANOS 

DATA DE NASCIMENTO: 06|06|1935 

 

ENTREVISTADO: ZÉ PÃO 

ENTREVISTADORA: LUCIANA DE FÁTIMA FONSECA (PROFESSORA DE HISTÓRIA) 

 

 
 

BREVE BIOGRAFIA DO ENTREVISTADO 
 
 

         José de Queiroz Batista, filho de Aristóteles de Queiroz e de Carmem Batista 

de Queiroz (Carmita), nasceu na data de 06 de Junho de 1935. É casado com Inês 

Fernandes de Queiroz com quem teve 11 filhos, sendo que 5 desses filhos já 

faleceram. Os nomes dos filhos do casal que estão vivos têm por nome: Juvenal, 

Valtencir, Aparecida, Maria do Rosário, Ivan e Simone. 

         Trabalhou 25 anos em Cajuri numa fazenda cujo nome era Fazenda São 

Joaquim. Além disso, desempenhou várias funções como: pedreiro, já assentou 

moinho d’água e máquina de secar café, fez fogão a lenha, churrasqueira, 

alambique de cachaça. Também trabalhou durante um tempo na padaria com o 

senhor Filito, construiu galinheiros e instalou aquecedores para crescimento de 

frangos, entre outras atividades. 

 
 

 

1) Luciana: Em que momento você começou a jogar bola? Em que clube você iniciou a sua 

carreira como jogador de futebol? 
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Zé Pão: Comecei a jogar bola no União Esporte Clube e a minha passagem por esse clube durou 

mais ou menos uns 10 anos. Tive alguns desentendimentos no clube e por isso fui ajudar a fundar 

o time do Independente juntamente com o senhor Arcendino. Eu joguei por todo o lado e também 

tive passagem pelo clube do Ari Barroso durante um bom tempo. 

 

2) Luciana: O senhor jogou futebol em quais times? 

 

Zé Pão: Joguei no União Esporte Clube, no time do Queira Deus, no Independente do Arcendino, 

no Independente de Cajuri, no time dos Barros, no Estiva (time de Cajuri) e no Ari Barroso. E 

também joguei em Brasília pelo Pederneiras Futebol Clube com 23 anos e participei da fundação 

de Brasília, pois, fui um candango. 

 

3) Luciana: Por que o senhor tem o apelido de Zé Pão? 

   Zé Pão: Eu tinha mais ou menos uns 18 anos e lembro que entrei comendo pão em um jogo na 

localidade de Visconde do Rio Branco. O juiz da partida era professor e tinha por nome Edson e 

nessa época ele me expulsou do campo. É preciso dizer que eu entrei comendo pão no segundo 

tempo e quando o juiz me expulsou ele disse para eu ir comer pão em outro lugar. Desse dia em 

diante, o pessoal começou a me chamar de Zé Pão, e até hoje sou bastante conhecido por esse 

apelido. 

 

4) Luciana: Com quais numerações de camisas o senhor já jogou nos clubes por onde 

passou? 

 

Zé Pão: Eu joguei com as camisas de números 03, 05 e 06.  Quando joguei como central eu usei 

a camisa número 03, usei a camisa número 05 quando ocupei a função de zagueiro e quando fui 

lateral esquerdo eu usei a camisa número 06. 

 

5) Luciana: Em sua opinião, a rivalidade política também se refletia no futebol? 

 

Zé Pão: Sim, tinha muita rivalidade. Da ponte para baixo o União Esporte clube dominava e da 

ponte para cima quem dominava era o clube Ari Barroso. As torcidas não combinavam entre si. 
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6) Luciana: Quais foram os técnicos que o senhor teve contato no período em que jogava 

pelo Ari Barroso? 

 

Zé Pão: Álvaro e Juarez que eram irmãos, Djalma, Filinho, Totó Valente, Chico Duarte e Valter o 

eletricista. E tive também como técnico o Osvaldo Duarte dos Faustino. 

 

7) Luciana: Quando o senhor encerrou a sua carreira como jogador de futebol? 

Zé Pão: Eu joguei bola até os meus 67 anos e encerrei a minha carreira no time do Independente 

de Cajuri. 

8) Luciana: Cite o nome de um personagem de destaque no futebol durante o momento que 

o senhor jogou a bola? 

Zé Pão: No momento que joguei bola alguns jogadores se destacaram foram Dandão e Edélcio 

pelo Ari Barroso e Zé Roberto pelo União Esporte Clube. 

9) Luciana: Cite o nome de jogadores que jogaram com o senhor no clube do Ari Barroso e 

do Independente que o senhor se recorda. 

 

Zé Pão: Bilinho, Vicente, Filinho, Jacintinho, Zé Roberto Lima, Dilico, Titito, Miguel, Zé Alves e 

Jacinto Alves, Solindo, Juarez, Solindo, João Bico jogaram pelo independente. 

Vavado, Tiquinho, Dandão, Vaguinho, Edélcio, José Luís, Raimundo, Lulu, Airton, Tone do Teia 

jogaram pelo Ari Barroso. 

 

*Nota da autora: Aos que não foram lembrados sintam-se contemplados, pois, a memória é falha 

e por esse motivo alguém pode ter ficado de fora. 

 

3) ENTREVISTA COM WILSON MOREIRA FILHO (WILSINHO) 

 

 

No dia da entrevista estava presente na casa do entrevistado o seu amigo Hermínio que 

também jogou bola pelo Ari Barroso Futebol Clube 

 

 

16|06|2020 
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NOME COMPLETO: WILSON MOREIRA FILHO 

IDADE: 59 ANOS 

DATA DE NASCIMENTO: 22|04|1961 

 

ENTREVISTADO: WILSINHO  

ENTREVISTADORA: LUCIANA DE FÁTIMA FONSECA (PROFESSORA DE HISTÓRIA) 

 

 
BREVE BIOGRAFIA DO ENTREVISTADO 

 
    Wilson Moreira Filho, filho de Wilson Moreira e Joana da Silva Moreira, nasceu 
na data do dia 24 de abril de 1961. Vive em regime de união estável com Leise 
Arlinda Cardoso. É pai de dois filhos: Guilherme e Luna. Atualmente está 
aposentado e é torcedor do Cruzeiro. 
 

 

 

PERGUNTAS 

 

 

1) Luciana: Quando você passou a jogar bola no Ari Barroso Futebol Clube? 

 

Wilsinho: Comecei a jogar bola no Ari Barroso desde a década de 1970, quando eu tinha uns 9 

anos de idade e ainda continuo jogando bola pelo clube, no time de veteranos. 

 

 

2) Luciana: No contexto no qual você jogou bola a rivalidade política também se refletia no 

futebol? 

 

Wilsinho: No contexto em que eu comecei a jogar bola eu não percebia isso e a rivalidade 

política não estava tão forte como era antes, mas na minha época a rivalidade entre os clubes do 

Ari Barroso e do União se refletia no fato da ponte ser uma divisa e quem morava na parte de 

cima não frequentava a parte de baixo e vice-versa. Uma curiosidade que vale a pena destacar é 

que num certo momento alguns jogadores do Ari Barroso e alguns jogadores do União se 

juntaram e formaram um time para realizar uma partida com o time juvenil do Cruzeiro. 

 

 

3) Luciana: Cite o nome de um personagem de destaque no futebol durante o momento que 

você jogou bola. 
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Wilsinho: Um jogador de destaque da época que eu joguei bola é o meu grande amigo Hermínio, 

que atuava no meio de campo e ocupava a posição de meia esquerda. O nome completo dele é 

Hermínio Gandra Dias. 

 

 

4) Luciana: Cite o nome de jogadores que tiveram passagem pelo Ari Barroso Futebol 

Clube no período que você jogou bola. 

Wilsinho: André Bahia; Ivanzinho Cota;  Cézar Doró; Djalminha, Gandinha;  Eduardo da padaria; 

Joseli professor; Hermininho (Hermínio); Nelsinho; Chitão; César Rena; Penicha; Wilson Taliba; 

Celso do laticínio; Tão Doró, Inácio do asfalto ( (jogador de fora); Gelson Ladislau; Alexandre 

Cota; Ivan; Cupper; Gelson Gregório; Moraes jogou conosco no juvenil do Ari Barroso. 

 

5)  Luciana: E como está o Ari Barroso atualmente?  

 

Wilsinho: Atualmente não se tem um time formado e o Ari Barroso está parado e o que se tem é 

um time de veteranos do qual faço parte. Nós jogamos nos sábados na parte da manhã e também 

alugamos o campo do Ari Barroso. 

 

 

*Nota da autora: Aos que não foram lembrados sintam-se contemplados, pois, a memória é falha 

e por esse motivo alguém pode ter ficado de fora. 

 

2.3- Fotos do Ari Barroso Futebol Clube 

Imagem 05: Time do Ari Barroso Futebol Clube composto por Tiquinho, Calute, Quito, Tião, Titito, Fizito, Tidinho, 

Lulu, Hortencio, Neném 

 

Fonte: Arquivo pessoal. Foto tirada na casa de seu Neném de Queiroz em 25 de Junho de 2020. 
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Imagem 06: Time do Ari Barroso composto por Zé Dutéia, Quito, Dandão, Tiquinho, Vavado, Elvio, Tião, Zico, 

Raimundo, Lulu, Neném, Manuel, Vano.  

 

Fonte: Arquivo pessoal. Foto tirada na casa de seu Neném de Queiroz em 25 de Junho de 2020. 

 

 

Imagem 07: Time do Ari Barroso composto por Quito, Calute, Totó, Expedito, Dandão, Tiquinho, Vava, Helvécio, 

Tidinho, Hermínio, Osvaldo, Neném e pela rainha do Ari Barroso Rosarinha. 

 

Fonte: Arquivo pessoal. Foto tirada na casa de seu Neném de Queiroz em 25 de Junho de 2020. 
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Imagem 08: Quadro contendo fotos pessoais do senhor Neném de Queiroz e também fotos do time do Ari Barroso  

 

Fonte: Arquivo pessoal. Foto tirada na casa de seu Neném de Queiroz em 25 de Junho de 2020. 

 

Imagem 09: Time do Ari Barroso composto por Vaguinho, Dandão, Tiquinho, Vavado, Zé Pão, Tonet, Edelcio, 

Raimundo, Zé Luís, Lulu, Airton B 

 

Fonte: Arquivo pessoal. Foto tirada na casa de seu Zé Pão em 02 de Julho de 2020. 
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2.4- Situação atual do Ari Barroso Futebol Clube  

 

Atual diretoria do Ari Barroso Futebol Clube 

 

- Diretoria: Eurico de Oliveira Costa Júnior (aposentado); 

- Vice-presidente: Raimundo Rodrigues Lima (aposentado); 

- Vice-presidente: Miguel Ângelo Vidigal (aposentado); 

- 1° secretário: Marcos Roberto Sampaio de Oliveira (estudante); 

- 2° secretário: Ítalo Brustolini Batista de Queiroz (estudante); 

- 1° tesoureiro: Guilherme Coelho Moreira (agropecuarista); 

- 2° tesoureiro: Wilson Moreira Filho (aposentado); 

- Diretor Técnico: Leonardo de Assis Vidigal (engenheiro civil); 

- Diretor Social: Fernando Augusto dos Reis (técnico de segurança do trabalho). 

 

 

ENTREVISTA COM GERALDO CÉSAR RENA E EURICO DE OLIVEIRA COSTA JÚNIOR 

19|06|2020 

 

ENTREVISTADOS: CÉSAR RENA E EURICO 

ENTREVISTADORA: LUCIANA DE FÁTIMA FONSECA (PROFESSORA DE HISTÓRIA) 

 

1) Luciana: Como está o Ari Barroso nos dias atuais? 

Eurico: O Ari Barroso Futebol Clube está registrado na Federação Mineira de Futebol e na 

Federação de Viçosa de Futebol. Atualmente o clube participa de campeonatos promovidos 

pela Liga de Viçosa e de jogos organizados pela federação mineira e também realiza partidas 

no seu campo. 

 

2) Luciana: Quais são os integrantes da atual diretoria do Ari Barroso Futebol Clube 

 

Eurico:   

- Diretoria: Eurico de Oliveira Costa Júnior (aposentado); 

- Vice-presidente: Raimundo Rodrigues Lima (aposentado); 

-  Vice-presidente: Miguel Ângelo Vidigal (aposentado); 

- 1° secretário: Marcos Roberto Sampaio de Oliveira (estudante); 

- 2° secretário: Ítalo Brustolini Batista de Queiroz (estudante); 

- 1° tesoureiro: Guilherme Coelho Moreira (agropecuarista); 
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- 2° tesoureiro: Wilson Moreira Filho (aposentado); 

- Diretor Técnico: Leonardo de Assis Vidigal (engenheiro civil); 

- Diretor Social: Fernando Augusto dos Reis ( técnico de segurança do trabalho). 

 

 

3) Luciana: Como estava a situação do Ari Barroso quando você assumiu a presidência 

do clube? 

 

Eurico: Tem aproximadamente 10 anos que eu cheguei em Paula Cândido e quando eu 

assumi a presidência do clube já se tinha cancelado tudo e toda a documentação do Ari 

Barroso estava enrolado e tudo precisou ser refeito. A única coisa que foi possível aproveitar foi 

o CNPJ do clube. 

 

 

4) Luciana: Durante a sua administração o que foi comprado para o clube do Ari 

Barroso? E o que falta? 

 

Eurico: Foram compradas duas máquinas para limpar o campo com o dinheiro arrecadado 

com o aluguel do campo.  No campo é preciso fazer algumas reformas e reparos, mas devido a 

falta de recursos financeiros não podemos fazer nada por enquanto. 

 

 

5) Luciana: O campo do Ari Barroso está aberto a comunidade? 

 

César: O campo está a disposição de toda a comunidade desde que seja usado de maneira 

correta e respeitando as regras.  

 

 

6) Luciana: Fale um pouco sobre o escudo do Ari Barroso e sobre a camisa do clube. 

 

César: O escudo do Ari Barroso original sofreu alterações e está diferente do que era antes e 

com relação a camisa do Ari Barroso pode-se encontrar o modelo desenhado da primeira camisa 

do Ari Barroso no caderno de Atas do clube que se encontra num estado lamentável. 

 

3- União Esporte Clube 

       Em 04 de janeiro do ano de 1954, foi fundado o União Esporte Clube e segundo o autor 

Geraldo Lisboa em seu livro intitulado “A primeira história de Paula Cândido”, a história do 

clube do União teve início a partir do momento em que um time de garotos começou a treinar 

sob o comando e a liderança de Dedé Lotti. Inicialmente, esse time juvenil treinava no campo 

do Ari Barroso Futebol Clube, que ficava localizado no Alto do Campo e após um 

desentendimento com alguns integrantes do Ari Barroso, o time de garotos passou a não mais 
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treinar no campo do referido clube e a partir desse momento fundaram um novo clube com o 

nome de União Esporte Clube4. 

O clube recém-criado passou inicialmente a fazer seus treinamentos e a realizar seus 

jogos num campo provisório que foi cedido pelo senhor José Maurílio Valente. Esse espaço 

improvisado assemelhava-se mais a um pasto que se encontrava localizado no Antigo Bairro 

Bonfim. Assim, José Maurílio Valente cedeu o espaço de um de seus terrenos para que os 

jogadores do União pudessem realizar suas atividades e foi nesse espaço que o time do União 

permaneceu por longos meses. Passado um tempo, o União conseguiu adquirir um terreno 

próximo do local onde ficava o antigo campo do Ari Barroso. Posteriormente, o campo foi 

gramado a fim de garantir um maior conforto para os jogadores e recebeu o nome de Estádio 

José Lotti Sobrinho, em homenagem ao seu fundador, presidente de honra e patrono do clube5.  

Um personagem importante para a história do União foi sem sombra de dúvidas José Lotti 

Sobrinho, mais conhecido como Dedé Lotti, pois, essa personalidade ilustre desempenhava 

diversas funções para manter a harmonia e o trabalho duro dentro do clube e para isso chegou 

a exercer a função de presidente do clube, era também técnico e outras vezes atuou como 

secretário. A primeira diretoria do União foi composta por: Gesmínio José Barreto 

(presidente);José Pastor (Vice-presidente); José Votor Portugal (secretário); José Lotti 

Sobrinho (diretor esportivo). 

Alguns jogadores que passaram pelo União Esporte Clube: Zezito, Jacinto, Cartola, 

Geraldo Lima, Dico, Tico-Tico, Vicente Portugal, Geraldo Portugal, Jurandir, Titito Gandra, 

Antônio Pedrinho, Nenego, Fio, Dica Titico, Tãozinho Costa, Cíceros Calasães, Firrinho 

Roberto Lima, Zé Roberto Lima, entre outros.6 Alguns técnicos que dirigiram o clube do União: 

Wilson Moreira foi técnico e jogador do União); Walter Bento da Silva (Fizito) foi jogador e 

treinador do União;  Miguel Vidal (Filinho) foi técnico do União. Nomes de alguns fundadores do 

União Esporte Clube: José Francisco Alves (Zezito) foi jogador e auxiliar técnico; Wilson Adão 

Moreira (Adãozinho) foi jogador e treinador do time; José Lotti Sobrinho foi treinador do time. 

 

3.1- Entrevistas com pessoas que jogaram pelo União Esporte Clube 

 

1) ENTREVISTA COM JOSÉ ROBERTO, MAS CONHECIDO COMO JOSÉ ROBERTO 

LIMA 

25|06|2020 

 

                                                           
4 LISBOA, Geraldo. A primeira história de Paula Cândido. Oficina Mineira de Edições Lida, 1993, p.92. 

5
 Ibidem, p.92. 

 
6
 Nessa passagem estão citados os nomes de alguns jogadores, mas é preciso esclarecer que não foi possível 

colocar o nome de todos. 
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NOME COMPLETO: JOSÉ ROBERTO 

DATA DE NASCIMENTO: 11|12|1942 

IDADE: 77 ANOS 

 

ENTREVISTADORA: LUCIANA DE FÁTIMA FONSECA (PROFESSORA DE 

HISTÓRIA) 

ENTREVISTADO: JOSÉ ROBERTO (ZÉ ROBERTO) 

 

 
BREVE BIOGRAFIA DO ENTREVISTADO 

 
     José Roberto é filho de Maria Boaventura Lima e de José Ferreira Lima e nasceu 

na data de 11 de dezembro de 1942. É casado com Maria do Carmo Roberto com 

quem teve 6 filhos cujos nomes são: Elisabete Consolação Roberto Coutinho, 

Everaldo José Roberto, Emerson José Roberto, Eustáquio Luis Roberto, Edcarlo 

Roberto e José Roberto Filho. É torcedor do Fluminense desde os 12 anos de idade e 

gosta profundamente do esporte e de praticar atividades físicas como a caminhada e 

o jogo de futebol. Além disso, é apaixonado pela sua família e lutou muito para 

estudar os seus filhos. Zé Roberto exerceu funções como pedreiro, jogador de futebol 

e também gosta de futebol e atualmente disfruta a sua aposentadoria, mas não deixa 

de lado a sua caminhada e o seu jogo de futebol. 

 
 

 

Observação: O entrevistado no início da conversa deixou bem claro que o nome dele é José 

Roberto apenas como consta em sua documentação, mas que todos o conhecem por José 

Roberto Lima.  

O entrevistado disse que o sobrenome Lima é proveniente do seu pai. 

1) Luciana: O autor Aristides Pompeu em seu livro intitulado “A verdadeira história de 

Paula Cândido” relata brevemente um pouco da história do futebol em Paula Cândido. O 

referido autor teve vínculo com o União Esporte Clube? 
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Zé Roberto: O Coronel Aristides Pompeu teve vínculo com o time do Ari Barroso, mas seu irmão 

Djalma Pompeu (Didi Pompeu) tinha forte vínculo com o União Esporte Clube, pois, trazia bolas 

para o clube e também trazia outros times para jogar conosco. 

 

2) Comente sobre a história que é contada sobre a fundação do União Esporte Clube. 

 

Zé Roberto: O União Esporte Clube foi criado no dia 04 de janeiro de 1954 e sua história é a 

seguinte: Inicialmente começou a se treinar um time sob o comando do senhor Dedé Lotti e 

jogávamos no campo do Ari Barroso e realizávamos partidas fora em Viçosa, Divinésia, Monte 

Celeste e outros lugares. O time era um juvenil neutro e não um juvenil do Ari Barroso. Após 

determinado tempo houve uma ruptura com o Ari Barroso e nesse momento foi criado o União 

Esporte Clube. 

 

3)  Luciana: Em quais times você jogou bola? 

 

Zé Roberto: Joguei bola no União Esporte Clube,  umas 3 partidas pelo Ari Barroso, tive uma 

passagem de 6 meses a 1 ano no time do Independente, no time de Santa Rosa joguei 3 partidas 

e no time da Chácara também participei de 3 partidas. 

 

4) Quando você estreou no futebol como titular? 

 

Zé Roberto: Estreei como titular com 17 anos de idade contra o time do Ferroviário do Rio de 

Janeiro, que foi trazido por Didi Pompeu. Nesse jogo o placar  foi de 3 x 2 para o Ferroviário e os  

dois gols do União foram marcados por Wilson Moreira (pai do Wilsinho) e Antônio Aquino Alves, 

o Toca. 

 

 

5) Luciana: Cite uma fase que o União Esporte Clube predominou em relação aos outros 

times. 

 

Zé Roberto: De 1965 a 1968 o time do União predominou em relação aos outros times e também 

na década de 1990 o União conquistou três títulos. 
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6)  Luciana: Você tem ideia da quantidade de gols que fez ao longo de sua carreira como 

jogador de futebol? 

 

  Zé Roberto: Devo ter marcado uns 500 gols mais ou menos durante o tempo que eu joguei bola. 

Eu anotei cada gol que fiz como jogador a partir do ano de 1992. 

 

 

7) Luciana: Você pode me dizer como está a situação atual do União Esporte Clube? 

  Zé Roberto: Eu não tenho muita informação sobre a situação atual do clube, o que eu sei é que 

o União é o meu time do coração. 

 

8) Luciana: Com quantos anos você começou a jogar no União Esporte Clube? 

 

  Zé Roberto: Eu comecei a jogar no clube do União com apenas 12 anos de idade. 

 

9) Luciana: Você poderia citar o nome dos presidentes do União que você teve contato 

quando jogava bola pelo clube? 

 

 Zé Roberto: O primeiro presidente que eu tive contato foi Gesmínio José Barreto, o senhor Gê. 

O segundo presidente foi o senhor Alberto Lisboa de Oliveira, o senhor Dico Sotero. O terceiro 

presidente foi Antônio Gandra. Assim, a minha trajetória no clube do União  foi com esses 

presidentes. 

 

10) Luciana: Cite o nome de personagens importantes que você conviveu durante todo o 

tempo que jogou bola pelo União. 

 

 Zé Roberto:  

- Wilson Moreira foi técnico e jogador do União; 

- Walter Bento da Silva (Fizito) foi jogador e treinador do União; 

-  Miguel Vidal (Filinho) foi técnico do União. 

Esses três indivíduos mencionados anteriormente formavam a comissão técnica. 
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11)  Luciana: Como era a rivalidade entre o União Esporte Clube e o Ari Barroso Futebol 

Clube? 

 

Zé Roberto: Tive uma passagem rápida pelo Ari Barroso e havia muita disputa entre os dois 

clubes. Éramos rivais e até hoje essa rivalidade se mantem é claro que com menor intensidade, 

mas ela permanece. Em tempos atrás era cada um para um lado e os jogadores do Ari Barroso 

não frequentavam bares que os jogadores do União frequentavam e vice-versa. Havia respeito 

entre os clubes, mas existia essa separação. 

 

12)  Luciana: Comente um pouco sobre a trajetória do Campo do União Esporte Clube. 

 

Zé Roberto: Jogamos inicialmente no campo do Ari Barroso, no Alto do Campo, depois fomos 

para um campo provisório que ficava localizado num dos terrenos do senhor José Maurílio 

Valente, onde era o Antigo Bairro Bom Fim, e atualmente é conhecido como Córrego do Sapo e 

tempos depois foi construído um campo na localidade do Alto do campo e é nesse espaço que 

estão as instalações atuais do clube. 

 

13)  Luciana: O gosto pela arte do futebol é de família? 

 

Zé Roberto: Sim, a paixão pelo futebol vem de família. Veja bem eu joguei bola no União, meus 

filhos jogaram bola pelo clube e atualmente jogam 3 netos no clube do União e seus nomes são: 

Davi, Otávio e Gustavo. 

 

14)  Luciana: Você conquistou muitos troféus ao longo de sua carreira como jogador?  

 

Zé Roberto: Sim, já conquistei troféus como jogador e também fui treinador pelo clube do União.  

Eu conquistei um troféu como treinador do time e um troféu como jogador.  Disputei o troféu 

quadrangular como técnico do clube e fomos vencedores e nesse dia participaram da disputa pelo 

troféu quatro times são eles: União Esporte Clube, Ari Barroso Futebol Clube, Barros e Airões.  E 

também conquistei um troféu como jogador no período em que Paula Cândido completou bodas 

de prata. 

 

15)  Luciana: Fale sobre alguns fundadores do União Esporte Clube. 

 

Zé Roberto: 
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- José Francisco Alves (Zezito) foi jogador e auxiliar técnico; 

- Wilson Adão Moreira (Adãozinho) foi jogador e treinador do time; 

- José Lotti Sobrinho foi treinador do time. 

 

16) Luciana: Quando você encerrou a carreira?  

 

Zé Roberto: O último campeonato que eu disputei foi em 1982 , mas até hoje eu jogo bola com o 

time de veteranos. 

 

17)  Quais são as suas paixões?  

 

Zé Roberto: Eu tenho três paixões que são a minha família, o esporte e a música. 

 

*Nota da autora: Aos que não foram lembrados sintam-se contemplados, pois, a memória é falha 

e por esse motivo alguém pode ter ficado de fora. 

 

3.2- Foto do União Esporte Clube 

Imagem 10: Time do União Esporte Clube composto por Ticré, Alcides, Zé Tarcísio, Fabinho T, Zé Candinho, Zito do 

Sétimo, Castola, Zezinho Líbano, Bastião, Dico, Zé Roberto. 

 

Fonte: Arquivo pessoal. Foto tirada do acervo da Casa da Cultura Padre Antônio Mendes em 25 de Junho de 

2020. 
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4) Independente Futebol Clube 

 

       O clube do Independente foi fundado pelo senhor Arcendino Alves de Souza e para falar 

sobre esse clube foi realizada uma conversa com o filho do senhor Arcendino, Vicente Alves de 

Souza.  

       O senhor Arcendino Alves de Souza foi o fundador e o dono do time do Independente e era 

quem administrava o clube, mas não jogava bola. Segundo Vicente Alves de Souza na década 

de 1960 o clube do Independente já existia. 

  

ENTREVISTA COM VICENTE FILHO DO ARCENDINO 

26|06|2020 

NOME COMPLETO: VICENTE ALVES DE SOUZA 

DATA DE NASCIMENTO: 17|02|1956 

IDADE: 64 ANOS 

 

ENTREVISTADORA: LUCIANA DE FÁTIMA FONSECA (PROFESSORA DE 

HISTÓRIA) 

ENTREVISTADO: VICENTE ALVES DE SOUZA 

 
BREVE BIOGRAFIA DO ENTREVISTADO 

 
    Vicente Alves de Souza é filho de Margarida de Souza Reis e Arcendino Alves de 

Souza (Arcendino) e nasceu na data de 17 de fevereiro do ano de 1956.  É casado 

com Terezinha Elisabete de Souza com quem tem 3 filhos cujos nomes são: Marcos 

Eduardo Dias de Souza, Felipe Dias de Souza e Karina Dias de Souza. Todos os 

seus três filhos são casados. Casou-se no dia 08 de setembro de 1979, em Paula 

Cândido e Monsenhor Licínio foi o celebrante do casamento. 

   Jogou bola até os 19 anos e depois foi embora para Goiás e trabalhou no Banco do 

Brasil de 1975 até 2008. Tem curso superior incompleto. Trabalhou em diferentes 

lugares como: Goiás, Viçosa, Dom Silvério, Areia na Paraíba, Caratinga, Lavras, Poté, 

Lajinha, São Pedro dos Ferros, Rio Casca, Esmeraldas e Ribeirão das Neves. 

Desempenhou a função de escritorário até ocupar a função de gerente.  

   Depois de aposentado trabalhou na prefeitura de Esmeraldas, no Sicob (Viçosa) e 

também na prefeitura de Paula Cândido. 
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PERGUNTAS 

 

1) Luciana: Você tem alguma documentação do Independente? 

 

Vicente: Não há nenhuma documentação sobre o time do Independente comigo e eu 

também acho que meus irmãos também não têm nada sobre o clube. 

 

2) Luciana: Onde que o time do Independente fazia os seus treinos? 

 

Vicente: O time do Independente jogava no campo do Ari Barroso que ficava inicialmente 

localizado no Alto do Campo e também chegou a jogar no campo do União Esporte Clube. Foi 

no mandato de João Dentista que o primeiro campo do Ari Barroso foi transformado em local 

residencial. 

 

3) Luciana: Como o senhor Arcendino fazia para se locomover para os jogos? O time 

do Independente jogou em muitos lugares? 

 

Vicente: O meu pai se locomovia a pé para participar dos jogos ou ia de caminhão para as 

partidas e o futebol era a paixão dele. O time do Independente jogou bola no Valdir Valente, 

no Queira Deus, no Zé do Tote, na Graminha. 

 

4) Luciana: Cite o nome de alguns jogadores que passaram pelo time do 

Independente. 

 

Vicente: Zé Pão, Neném de Queiroz, Totó Valente, Dilico, Fernando Dutra (goleiro), Zé 

Conceição, Miguel Orelha, João Calasans, Beijo, Pituquinha, Airton Bento, Valdir Valente, 

Fizito, Chiquinho Alfaiate, Calute, Bilinho (pai dos meninos do mercado do Bilinho), Antônio 

Pedrinho, Zé do Téia, Vicente Alixinho, Solindo, Fábio Lisboa, entre outros. 

 

5) Luciana: Você jogou bola? 

 

Vicente: Sim, fui jogador até os meus 20 anos de idade e logo depois fui trabalhar em Goiás 

e aos 23 de anos eu me casei com Terezinha (Tetê). 

 

6) Luciana: Cite o nome de um personagem de destaque do time do Independente. 

 

  Vicente: Na minha visão o jogador que foi destaque no time do Independente foi o Zé Pão. 

 

7) Luciana: Cite uma curiosidade sobre o time do Independente. 

 

Vicente: Toda vez que o time do Independente lançava uma camisa nova eles faziam um 

concurso para eleger a rainha do clube e a rainha era eleita através de votos.  
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*Nota da autora: Aos que não foram lembrados sintam-se contemplados, pois, a memória é falha 

e por esse motivo alguém pode ter ficado de fora. 

 

4.1) Documentação sobre o independente. 

Não foi localizado nenhum documento ou registro sobre o clube do Independente. O filho do 

senhor Arcendino disse que ninguém da sua família guardou qualquer tipo de documento sobre o 

time. 

 

5) Irmãos Queiroz F.C: o time formado por onze irmãos  

 

        É importante mencionar que na história esportiva do nosso município aconteceu um fato 

digno de registro, a formação e organização ainda que temporária, de um time de futebol 

constituído por onze irmãos e o técnico do time era o próprio pai, o senhor Joventino de 

Queiroz. O time recebeu o nome de Irmãos Queiroz F.C – o chamado “futebol em família” como 

foi definido e apontado pelos repórteres da revista “O Cruzeiro” na edição de 02 de agosto de 

1966. Na época, o “Cruzeiro” era uma revista importante e conhecida no país7. 

 

- Histórico da família Queiroz: 

     

       A família Queiroz foi construída pelo senhor Joventino Herculano de Queiroz e a senhora 

Corina Paulina Vieira. Ela era filha de Agostinho Floriano Machado e Maria Luiza Vieira e 

nasceu em Monte Celeste, no dia 09 de julho de 1908. Os dois se casaram no dia 29 de 

setembro de 1923 e tiveram uma família bem numerosa. Abaixo segue a lista com os nomes 

em ordem cronológica dos filhos do casal8: 

 

1) Maria Cecília; 

2) José de Queiroz ( apelido “Zico”); 

3) Agostinho Serafim (apelido “Neném”); 

4) Antônio Mário ( apelido “Coco”); 

5) Maria Madalena; 

6) Joventino Herculano; 

7) João Bernardino ( apelido “Dandão”); 

8) Francisco Sebastião ( apelido “Tiquinho”); 

9) Sebastião Vitor ( apelido “Tião”); 

10)  Nadir Maria ( apelido “Teteca”); 

11)  Nadia de Queiróz; 

12)  Nair Maria; 

13)  Oswaldo Leôncio ( apelido “Vavado”); 

                                                           
7
 Informação retirada do livro do autor Aristides Pompeu intitulado como “A verdadeira história de Paula Cândido”, 

2003, p.110. 
8
 Ibidem, p.155. 
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14)  Eva Maria; 

15)  Luis Gonzaga ( apelido “Lulu”); 

16)  Hélvio Martins; 

17)  Raimundo de Queiróz; 

18)  Ieda Maria; 

19)  Leda Maria; 

20)  Whashington; 

21)  Sueli Maria; 

22)  Paulo; 

23)  Leônidas; 

24)  Manoel. 

 

         No ano de 1966, a família Queiroz formou um time de futebol como já mencionado 

anteriormente e o time com os onze irmãos era muito solicitado e requisitado no município. O 

time dos irmãos realizava partidas amistosas nas cidades vizinhas e grande parte dessas 

partidas eram beneficentes. Os onze irmãos que formavam o time de futebol eram9: 

 

1) Osvaldo Leôncio de Queiroz (goleiro); 

2)  João Bernardino de Queiroz (quarto zagueiro); 

3) Francisco Sebastião de Queiroz ( lateral esquerdo e zagueiro central); 

4) Sebastião Vitor de Queiroz (quarto zagueiro); 

5) Juventino de Queiroz Filho (Quito) (médio volante); 

6) Agostinho Serafim de Queiroz (ponta esquerda); 

7) José de Queiroz, o Zico (comando de ataque); 

8) Luiz Gonzaga de Queiroz, o Lulú (atacante); 

9) Hélvio de Queiroz (zagueiro); 

10)  Raimundo de Queiroz (atacante); 

11)  Manuel de Queiroz (ponta direita). 

 

         Outra informação interessante é que o segundo filho do casal, José de Queiróz, o Zico, 

foi eleito prefeito municipal por dois mandatos. Em seu primeiro mandato (1967-1971) foram 

realizadas obras como rede de esgoto, calçamento de ruas, construção de escolas rurais e foi 

construído um jardim para melhorar o visual do município e compra da patrola que recebeu a 

benção do monsenhor Licínio. O segundo mandato de José de Queiroz aconteceu no período 

de 31 de janeiro de 1973 e foi até 30 de janeiro de 1977. 

 

5.1) Conversa com Manoel de Queirós 

   

 

09|07|2020 

 

NOME COMPLETO: MANOEL DE QUEIRÓS 

                                                           
9
 Informações retiradas do livro do autor Geraldo Lisboa intitulado como “A primeira história de Paula 

Cândido”, 1993,p.99. 
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IDADE: 67 ANOS 

DATA DE NASCIMENTO: 12|06|1953 

 

ENTREVISTADO: MANOEL DE QUEIRÓS 

ENTREVISTADORA: LUCIANA DE FÁTIMA FONSECA (PROFESSORA DE HISTÓRIA) 

 

 
BREVE BIOGRAFIA DO ENTREVISTADO 

 
Manoel de Queirós, filho de Juventino Herculano de Queiroz e de Corina Paulina 
Vieira, nasceu na data de 12 de junho de 1953. Casou-se com Daizi Elena Dias 
Queirós em 04 de junho de 1983. O padre que celebrou o casamento foi o 
Monsenhor Licínio e dessa união nasceram três filhos: Thaís, Lívia e Vitor. Já 
realizou a função de padeiro e atualmente é aposentado e sua esposa é professora 
aposentada. 

 
   

 

Perguntas 

 

 

1) Luciana: Em quais clubes você jogou bola? 

 

Manoel: Eu joguei bola pelos times do Ari Barroso Futebol Clube e também nos Irmãos 

Queiroz Futebol Clube. Numa certa época a maior parte do time do Ari Barroso era composta 

pelos irmãos Queiroz e isso não deve ser esquecido. 

 

2) Luciana: O senhor Juventino gostava de futebol? 

 

Manoel: Sim, meu pai gostava muito de futebol, era um bom treinador e gostava muito de 

pescar no rio Xopotó com seus companheiros Rafael Joseph e Totó Valente. 

 

3) Luciana: Quando você começou a jogar bola? 

 

Manoel: Comecei a jogar bola quando eu tinha a idade de 14 anos e parei de jogar futebol com 

os meus 37 anos. 

 

5.2) Fotos da Revista o Cruzeiro e da Revista Exclusiva sobre a família 

Queiroz e sobre o futebol dos Irmãos Queiroz Futebol Clube 
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Imagem 11: Capa da Revista o Cruzeiro de 1966 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal. Foto tirada da Revista O Cruzeiro de Manoel de Queiros em 09 de Julho de 2020. 

 

 

Imagem 12: Matéria sobre os Irmãos Queiroz Futebol Clube feita pela Revista o Cruzeiro 

 

Fonte: Arquivo pessoal. Foto tirada da Revista O Cruzeiro de Manoel de Queiros em 09 de Julho de 2020. 
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Imagem 13: Matéria sobre os Irmãos Queiroz Futebol Clube feita pela Revista o Cruzeiro II 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal. Foto tirada da Revista O Cruzeiro de Manoel de Queiros em 09 de Julho de 2020. 

 

 

 

Imagem 14: Foto do time dos Irmãos Queiroz na Revista O Cruzeiro 

 

Fonte: Arquivo pessoal. Foto tirada da Revista O Cruzeiro de Manoel de Queiros em 09 de Julho de 2020. 
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Imagem 15: Matéria sobre os Irmãos Queiroz Futebol Clube feita pela Revista o Cruzeiro III 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal. Foto tirada da Revista O Cruzeiro de Manoel de Queiros em 09 de Julho de 2020. 

 

 
Imagem 16: Capa da Revista Exclusiva 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal. Foto tirada da Revista Exclusiva de Manoel de Queiros em 09 de Julho de 2020. 
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Imagem 17: Matéria da Revista Exclusiva sobre a Família Queiroz 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal. Foto tirada da Revista Exclusiva de Manoel de Queiros em 09 de Julho de 2020. 

 

 

Imagem 18: Certificado recebido por Manoel de Queirós 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal. Foto tirada dos pertences de Manoel de Queiros em 09 de Julho de 2020. 
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6 ) Cruzeiro do Sítio  

 

      Esse time foi formado na zona rural e foi fundado por Geraldo Lisboa , José da Costa 

Lisboa (Zé do Téia) e Raimundo Sotero de Oliveira (Mundico Sotero). Segundo informações 

contidas no livro “A primeira história de Paula Cândido” do autor Geraldo Lisboa, o time do 

Cruzeiro do Sítio nasceu a partir da ideia de Geraldo Lisboa, ou seja, do autor do livro 

mencionado anteriormente. Assim, Geraldo Lisboa pediu a seu padrinho Benjamim Sotero de 

Oliveira um espaço no sítio para que eles pudessem jogar bola, o pedido foi atendido e a partir 

disso é que o campo começou a ser construído e que as partidas foram sendo realizadas. O 

time do Cruzeiro do Sítio jogou bola com equipes como: São Manuel, Quatro Barras, Três 

Pontes, Queira Deus, Belém, Barros, time do Duca em Santa Cruz no município de Senador 

Firmino, time do senhor Romualdo e time do Arcendino.10. 

 

  

                                         Conversa com Fábio da Costa Lisboa 

16|07|2020 

 

NOME COMPLETO: FÁBIO DA COSTA LISBOA 

IDADE: 79 ANOS 

DATA DE NASCIMENTO: 24|09|1941 

 

ENTREVISTADO: FÁBIO DA COSTA LISBOA 

ENTREVISTADORA: LUCIANA DE FÁTIMA FONSECA (PROFESSORA DE HISTÓRIA) 

 

 
BREVE BIOGRAFIA DO ENTREVISTADO 

 
Fábio da Costa Lisboa, filho de Elvira Costa Lisboa e Áureo da Silva Lisboa, 
nasceu na data de 24 de setembro de 1941. Casou-se com Leia Maria Rodrigues 
Lisboa com quem teve três filhos: Emerson, Renato e Mateus. Atualmente é 
aposentado, mas já desempenhou as funções de contador e prestou serviço para a 
prefeitura de Paula Cândido 
 

 

PERGUNTAS 

 

                                                           
10

 Informações retiradas do livro do autor Geraldo Lisboa intitulado como “A primeira história de Paula Cândido”, 

1993,p.94. 
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1) Luciana: Conte sobre a história de fundação do time do Cruzeiro do Sítio. 

 

 Fábio: O Cruzeiro do Sítio foi um time criado com jogadores da família e amigos próximos e 

praticamente foi Geraldo Lisboa quem fundou o time junto com o meu irmão Zé do Téia.  Eles 

pediram ao tio Benjamim Sotero um lugar para fazer o campo e o pedido foi atendido após 

muita insistência porque tio Beijo não gostava de futebol.  Quando o campo improvisado ficou 

pronto o time começou a treinar e jogar com outros times da zona rural. 

 

2) Luciana: Como foi a sua trajetória no time do Cruzeiro do Sítio? 

 

Fábio: Nós chegamos a formar um time de meninos no sítio que chegou a jogar com o time de 

meninos do União Esporte Clube. Inicialmente eu comecei a jogar nesse time de meninos e 

quando me tornei adolescente passei a jogar no time adulto do Cruzeiro do Sítio. 

 

3) Luciana: Contra quais times o Cruzeiro do Sítio jogou no momento em que você fazia 

parte do elenco do time? 

 

Fábio: O time do Cruzeiro do Sítio só jogava com times da zona rural porque não éramos tão 

fortes como os times da zona urbana (Ari Barroso e União). Dessa forma, jogamos contra os 

times das Quatro Barras, Queira Deus, Colônia, São Manuel e também tinha um time que 

agora eu esqueci o nome e que era perto de Senador Firmino e jogamos contra esse time. 

 

4) Luciana: Você jogou somente no time do Cruzeiro do Sítio? Ou teve passagem em 

outros clubes? 

Fábio: Eu também joguei bola durante certo tempo no time do Ari Barroso Futebol Clube  e no 

time de veteranos do Queira Deus. Na década de 1960 eu comecei a jogar bola no Ari Barroso 

e não posso deixar de mencionar que eu também joguei bola no time do Independente do 

Arcendino. E aqui eu gostaria de dizer que para mim o jogador Neném de Queiroz era o melhor 

cobrador de pênalti que eu conheci. 

 

5) Luciana: O Cruzeiro do Sítio existiu por muito tempo? Ou teve uma existência 

temporária? 

 

Fábio: O time não teve uma vida muito longa e os motivos que levaram ao seu fim foram: 

depois que viemos morar na zona urbana e Geraldo Lisboa, fundador do time, foi trabalhar fora 

aos poucos os outros jogadores foram saindo e o time acabou. 

 

6) Luciana: Cite o nome de alguns jogadores que jogaram pelo Cruzeiro do Sítio. 

 

Fábio: Geraldo Lisboa, Raimundo Sotero de Oliveira, Benedito Sotero de Oliveira, Henrique da 

Siva Lisboa, Jacinto da Silva Lisboa (Tãozinho), José da Costa Lisboa (Zé do Téia), Antônio 

Domingos Lisbos e outros que eu não estou me lembrando agora. 
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*Nota da autora: Aos que não foram lembrados sintam-se contemplados, pois, a memória é falha 

e por esse motivo alguém pode ter ficado de fora. 

 

7) Jogadores e personagens de destaque na vida esportiva Paulacandidense 

 

         É necessário fazer uma homenagem ao jogador Heitorcílio José Rodrigues, mais 

conhecido como Lilico. Na opinião majoritária de todos que o conheceram Lilico era um jogador 

bom de bola que se, durante o período da sua mocidade, tivesse tido a oportunidade de 

mostrar o seu talento provavelmente teria conseguido alçar a categoria profissional do futebol 

de qualquer grande clube das capitais brasileiras, pois, tinha habilidade, talento e carregava 

consigo a arte do bom futebol. O referido atleta começou e terminou sua carreira de jogador de 

futebol no Ari Barroso Futebol Clube.  

       Segundo informações contidas no livro “A primeira história de Paula Cândido” do autor 

Geraldo Lisboa, o senhor Lilico era visto por muitos de sua comunidade como um grande 

craque da bola que equilibrava o time, era o jogador mais antigo e querido do Clube Ari 

Barroso, desempenhava a função de líder nato e também era conhecido por ser um bom ator e 

em muitas peças teatrais arrancava risos e gargalhadas por onde passava11. 

       Outro jogador digno de nota foi o José de Queiroz, mais conhecido como Zico de Queiroz, 

que também era um craque da bola com notável talento, dono de um chute potente e se tornou 

no período em que jogava o terror dos goleiros. Um personagem que também se destacou na 

vida esportiva do nosso município foi o árbitro de futebol, o senhor Miguel Angelo Vidigal, que 

atuou como treinador tanto do União Esporte Clube quanto do Ari Barroso Futebol Clube. O 

mencionado cidadão prestou muitos serviços ao futebol de Paula Cândido e é um dos 

personagens que ajudaram a construir a vida esportiva do município. Além disso, era grande 

disciplinador e conhecedor das regras do futebol12. 

 

8)  Conversa com Lúcia Rena sobre o vôlei 

 

      Lúcia Rena foi jogadora do time de vôlei e ocupava a posição de levantadora. Ela disse que 

junto com outras amigas formou um time de vôlei e começaram a jogar onde antigamente era o 

Buraco do Téia e hoje é o Posto de Saúde. Nesse espaço foi colocada uma rede e as meninas 

começaram a treinar e na época Lúcia tinha entre 15 e 17 anos. O time era composto por Lúcia 

Rena, Nadir de dona Bidica, Penha, Rosarinha do Téia, Marília. Após algum tempo, as 

meninas deixaram de jogar no Buraco do Téia e foram jogar onde antigamente ficava a Casa 

da Sopa. 

     A entrevistada disse que a foto que está disponível na Casa da Cultura Padre Antônio 

Mendes retrata uma disputa de vôlei entre o seu time de vôlei e o time de professores do 

colégio. Segundo Lúcia Rena a competição aconteceu no dia 07 de setembro, mas ela não se 

lembra do ano exato. Ela disse também que essa é a única foto que o seu time de vôlei tirou e 

relatou ainda que ela e suas amigas treinavam todos os dias.  O time de vôlei acabou porque 

                                                           
11

 Ibidem, p. 92. 
12

 Informações retiradas do livro do autor Geraldo Lisboa intitulado como “A primeira história de Paula 

Cândido”, 1993,p.96. 
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cada uma das jogadoras foi se casando e aos poucos foram deixando  de jogar e treinar até 

que o grupo foi desfeito. 

 

9) Praça de Esportes 

A construção da Praça de Esportes Da. Branca Pacheco Bessone que foi inaugurada na 

data de 31 de agosto de 1985 revigorou a vida esportiva do município. A referida construção 

tem um amplo espaço com piscina, sauna, quadra polivalente para a prática de futebol de 

salão, vôlei e basquete. A Praça de Esportes é um dos pontos de encontro da juventude e 

também um espaço de lazer para as famílias Paulacandidenses. 

 

10) Ginásio Poliesportivo 

     

          No dia 27 de dezembro de 2008, foi inaugurado no nosso município, o Ginásio 

Poliesportivo Luciano de Oliveira Filho. O esporte e a cidadania estão de certa forma 

relacionados e a interação entre essas duas esferas é essencial na sociedade. O ginásio é 

palco de muitos encontros, comemorações e esse espaço foi pensado para suprir as 

demandas do nosso município por um local moderno e com boa estrutura para a realização  de 

atividades esportivas e sociais.  

       O dia da inauguração do ginásio contou com a presença do prefeito municipal que nesse 

período era o João de Carvalho Soares, dos vereadores municipais, do secretário de Estado do 

Governo de Minas Gerais, Danilo de Castro, do deputado estadual Mauri Torres e de outras 

autoridades. Além disso, estavam presentes familiares do Luciano de Oliveira filho e também 

teve uma grande participação do povo paulacandidense. É preciso dizer que o Luciano de 

Oliveira Filho foi um amante do esporte local e como reconhecimento foi homenageado tendo o 

seu nome dado a essa importante construção. 

    A inauguração foi precedida da benção do Monsenhor Licínio Fernandes de Oliveira, pároco 

emérito, e em seguida aconteceu uma belíssima  apresentação musical da Corporação Musical 

Monsenhor Lisboa, regida pelo maestro Vicente Hilário Portugal e logo em seguida a palavra 

foi passada para as autoridades. 

      

 

11) O esporte na atualidade – campeonatos de futsal 

 

- Campeonatos de futsal realizados no Ginásio Poliesportivo desde o ano de 2009* 

 

Ano Período (mês) Finalistas Campeão 

2009 Janeiro The Ducks x  Sharks 04 The Ducks 

2009 Julho The Ducks x Taquarassu The Ducks 

2010 Janeiro Barros x Tabajara Barros 

2010 Julho  ADC x Taquarassu ADC 

2011 Janeiro MDM x Taquarassu MDM 

2011 Julho ADC x Queira Deus ADC 

2012 Janeiro The Ducks x Sharks 04 The Ducks 
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2012 Julho Tabajara x MDM Tabajara 

2013 Janeiro  ADC x The Ducks ADC 

2013 Julho MDM x The Ducks MDM 

2014 Janeiro The Ducks x Tabajara The Ducks 

2014 Julho MDM x Tabajara MDM 

2015 Janeiro Queira Deus x Tabajara Queira Deus 

2015 Julho MDM x The Ducks MDM 

2016 Janeiro ADC x Independente ADC 

2016 Julho The Ducks x Divino The Ducks 

2017 Janeiro The Ducks x ADC The Ducks 

2017 Julho Taquarassu x The Ducks Taquarassu 

2018 Janeiro The Ducks x Divino The Ducks 

2018 Julho   ADC x Divino ADC 

2019 Janeiro ADC x Taquarassu ADC 

2019 Julho Divino x ADC Divino 

 2020 Janeiro Divino x Airões Divino 

    

*obs: Dados coletados com a ajuda dos professores de Educação Física Alexandre e William e 

também do Marcos de Souza atual secretário de esportes de Paula Cândido. 

 

 

 Curiosidades: 

1) No primeiro campeonato do ginásio poliesportivo ocorreu uma divisão entre os times da 

zona urbana e os times da zona rural. O campeão da zona urbana foi o time do The Dukcs e o 

campeão da zona rural foi o time do Taquarassu. Ambos os times se enfrentaram para decidir 

quem seria o grande campeão e nessa disputa o time do The Duks levou a melhor e se 

sagrou o grande vencedor; 

 

2) O The Ducks ao logo dos 11 anos de sua história disputou 12 finais e venceu em 8 ocasiões 

sendo que 4 dessas conquistas aconteceram no mês de julho e as outras 4 ocorreram no mês 

de janeiro. Além disso, foi o time vencedor do primeiro campeonato realizado pela prefeitura 

em 2008, na Praça de Esportes e venceu os dois campeonatos (janeiro e julho) realizados no 

Ginásio Poliesportivo, no ano de 2009, e é o único tri campeão. 

 

        Dessa forma, até os dias atuais já foram disputados 24 torneios municipais de futsal em 

Paula Cândido. E os maiores campeões são: 

 

1)  The Ducks – 8 títulos 

2)  ADC- 6 títulos; 

3)  MDM- 4 títulos; 

4)  Barros- 1 título; 

5)  Tabajara- 1 título; 

6)  Queira Deus- 1 título; 

7)  Taquarassu- 1 título; 

8)  Divino- 2 títulos.  
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12) Referências bibliográficas da pesquisa 
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POMPEU, Aristides. A Verdadeira História de Paula Cândido. Rio de Janeiro:Conselho 

Nacional do Brasil da SSVP, s/d.p, 2003. 

 

 

13) Sugestões de materiais e objetos para serem expostos na Casa da 

Cultura 

- Revista O Cruzeiro e Revista Exclusiva para escanear: Ver com Manoel de Queirós; 

- Fotos do Ari Barroso: ver com César Rena; 

-Troféus para expor na Casa da Cultura: ver com Chitão, Raimundo e a família do Nivaldo; 

- Troféus do União Esporte Clube: Nelson Motoboy. 

 


