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Se houvesse
um museu
de momentos
um inventário
de instantes
um monumento
para eventos
que nunca aconteceram
se houvesse
um arquivo
de agoras
um catálogo
de acasos
que guardasse por exemplo
o dia em que te vi atravessar a rua
com teu vestido mais veloz
se houvesse
um acervo de acidentes
um herbário
de esperas
um zoológico
de ferozes alegrias
se houvesse um depósito
de detalhes
um álbum
de fotografias
nunca tiradas
Ana Martins Marques, “Museu”,
em O livro das semelhanças

Em dado momento de sua entrevista, o cineasta Rafael Conde conta como A hora vagabunda, um de seus filmes mais famosos, trabalha com uma curiosa questão sobre a cidade de Belo Horizonte.
Nos anos 1990, era notável que muitos saíam da cidade para tocar
em frente a vida: “São Paulo para trabalhar, Rio para viajar e Belo
Horizonte para descansar”. Dentre essas pessoas, havia grandes
cabeças artísticas, ótimos profissionais. Disso, vinha a ideia de explodir (no filme) o viaduto Santa Tereza. Subindo Bahia e descendo
Floresta, era por lá que as pessoas tinham de passar.
O projeto de memória que deu origem a este livro prova que muito
mudou: já não é necessário recorrer a métodos tão urgentes. Esta
cidade já basta para os seus — até transborda. O que podemos ver
aqui, entre linhas e fotos, é uma pluralidade imensa de projetos,
muitos finalizados e outros em pleno movimento. Assim, dinamismo é o que define Belo Horizonte: o Carnaval, o samba, o coral, a
gastronomia, o boteco, a rádio, os livros, a dança, o erudito, as artes
plásticas, entre tantas outras alegrias… Conversamos com gente
que inova, cria, reinventa o espaço urbano — e também com quem
faz uma pausa, medita e reflete sobre tudo isso. Percebemos como
essa cidade acolheu pessoas de origens tão diferentes, dos interiores de Minas aos cantos do país. Este livro também narra a história
de pessoas que se tornaram belorizontinas de coração.
Todo recorte é, por definição, incompleto. O material que segue foi
produzido no segundo semestre de 2019, e, em vinte entrevistas,
buscamos ao máximo a pluralidade de gênero, etnia, ocupação e
localidade que se pôde ter, considerando o curto espaço de produção. Acreditamos que, como num mosaico, olhar essa obra com
uma pequena distância nos dará uma ideia do estado de coisas
dessa cidade. Este projeto foi viabilizado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura (PRONAC n. 18.3727), com realização do Ministério
da Cidadania, Secretaria Especial da Cultura e Museu da Pessoa,
patrocínio da UBER e apoio institucional da Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Belotur.

O livro está estruturado em torno de dez temas que, abstratamente, tentaram captar o espírito das trocas mineiras que ocorreram
durante as entrevistas: “O campo”, “A casa”, “O alimento”, “A roupa”,
“A rua”, “A brincadeira”, “A praça”, “O boteco”, “A música” e “A festa”.
Perceba como, neste livro, as pessoas chegam de longe e tudo termina com celebração.
O que se buscou aqui, ao fim e ao cabo, foi materializar as ambições maiores do Museu da Pessoa: dotar de rostos uma história
que muitas vezes passa despercebida, pois ela não é feita apenas
de personagens grandiosos e atos heroicos. São 28 anos desde a
fundação, 16 mil entrevistas e 70 mil imagens dedicadas a essa
missão, compondo um dos maiores acervos de memória pessoal
da história contemporânea brasileira. A questão, aqui, é recuperar
a experiência única, intransferível, do indivíduo. Talvez assim consigamos registrar “o tecido social da memória” de uma nova forma
— esta mais humana.
Uma cidade é o conjunto de suas pessoas e, portanto, deve ser
representada com uma narrativa de carne e osso, cheia do cotidiano. Buscamos no “comum”, na vida corriqueira — que todos nós
levamos — o drama, a virada, o milagre. Quisemos fazer desfilar
os momentos decisivos, engraçados, trágicos e sublimes. Nos surpreendemos muito no processo deste livro, e só podemos desejar
que vocês também se fascinem. Belo Horizonte: apenas 122 anos e
já tanta história pra contar. Feliz aniversário!

Museu da Pessoa

O compromisso da Uber com Belo Horizonte é de longo prazo e,
por isso, a empresa apoia iniciativas que reforçam a manutenção
da identidade local e, claro, das raízes mineiras. Todos os dias, a
plataforma conecta pessoas que vivem histórias de vida únicas e,
por isso, fazer parte de atividades que celebram Belo Horizonte e
suas histórias é mais uma forma de a Uber estar sempre presente
na cidade e próxima de todos que se movimentam por ela.
Uma das primeiras cidades brasileiras que receberam a Uber, ainda em 2014, Belo Horizonte tem uma grande importância para a
empresa. Desde então, a plataforma está cada vez mais inserida
na vida e na cultura dos mais de 1 milhão e meio de mineiros que
utilizam os serviços da empresa.
A missão da Uber é criar oportunidades pelo movimento. A empresa iniciou suas operações em 2010 para resolver um problema
simples: como conseguir um carro ao toque de um botão? Mais de
15 bilhões de viagens depois, soluções foram criadas para colocar
as pessoas mais perto de onde elas querem estar. Ao mudar a maneira como as pessoas, a comida e as coisas se movem ou se conectam pelas cidades, a Uber é uma plataforma que abre o mundo
para novas possibilidades.

Uber do Brasil

Ao olhar para essa jovem capital, com um pouco mais de uma dúzia de décadas, nos deparamos com um lugar pulsante, que a cada
esquina se revela de formas distintas a quem o visita ou o percorre
cotidianamente. Mas nem sempre é possível desvendar facilmente sua essência e entender o que torna Belo Horizonte um espaço
tão singular. Um dos caminhos possíveis é por meio da história das
pessoas que dão vida à capital mineira.
O projeto Belo Horizonte — Cidade Surpreendente assume o desafio de explorar esse território intangível a ser percebido pelo olhar
multifacetado de seus habitantes. Essas histórias de vida revelam,
pouco a pouco, as várias camadas de lembranças que se acumulam
em ruas, praças, parques e avenidas. Acreditamos que através desses relatos, moradores e turistas poderão ser levados a redescobrir
lugares comuns e emblemáticos da cidade.
A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Belotur, viu neste projeto uma forma delicada de apresentar a capital sob a ótica de alguns de seus moradores. A cidade aqui se mostra como uma sinuosa tessitura de gestos, sentimentos e reminiscências. São esses
olhares que conseguem alcançar o que está além da superfície, o
que não se deixa mostrar com facilidade: a verdadeira identidade
de uma Belo Horizonte surpreendente.

Prefeitura de Belo Horizonte,
Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte — Belotur

São as pessoas que dão alma a
uma cidade. Para contar a história
de Belo Horizonte pelo ponto de
vista múltiplo que ela merece,
contamos com os personagens a
seguir - protagonistas da cidade e
desse livro, belorizontinos: sejam
por berço, necessidade, destino
ou coração.

Lucas Augusto Barbosa
Durães é belorizontino

Teuda Magalhães
Fernandes, conhecida
mundialmente como Teuda
Bara, nasceu no dia 1º de janeiro
de 1941 em Belo Horizonte.
É atriz, autora e diretora de
teatro, tendo fundado o Grupo
Galpão em 1982, referência no
teatro nacional.

José Eduardo Silva
Gonçalves, o Zedú, é mineiro
Cristiana de Souza
Guerra nasceu em Belo
Horizonte no dia 15 de
agosto de 1970. É formada
em Publicidade pela UFMG,
tendo trabalhado em diversas
agências de renome na
área. Após o falecimento
de Guilherme, pai de seu
filho, dedicou-se à criação
de Francisco e à questão da
moda através de plataformas
digitais, de forma inédita
no Brasil. Atualmente, Cris é
escritora e palestrante.

de São João Del-Rey, nascido
em 28 de novembro de 1957.
Formou-se em Jornalismo
pela PUC-MG e, por conta
disso, trabalhou em O Globo,
até que mudou-se para a área
de comunicação empresarial,
onde ganhou diversos
prêmios. José foi presidente
da Associação Brasileira de
Comunicação Empresarial
(Aberje) e atualmente é editor
da série de livros “BH: a cidade
de cada um”.

do dia 28 de novembro
de 1988. É arquiteto e
urbanista pela UFMG, tendo
feito intercâmbio na Itália
neste período. Ao retornar
para o Brasil, em 2014,
funda um dos primeiros
e mais bem sucedidos
coworkings do país, o Guaja,
situado na Avenida Afonso
Pena com a Rua Santa Rita
Durão, em Belo Horizonte.

Nascido em Guanhães, no
dia 6 de fevereiro de 1954,

Juarez Ferreira Moreira
é um dos maiores violonistas
brasileiros vivos. Muda-se para
Belo Horizonte em 1970 para
estudar Engenharia, mas larga
a profissão para se dedicar
ao que seu pai lhe ensinou:
a música. Já no fim desta
década, Juarez está tocando
com os maiores nomes
da MPB e fazendo turnês
internacionais, cotidiano que
lhe acompanha até hoje.

Dudude, ou Maria de

Lourdes Tavares
Hermann, nasceu em Muriaé
no dia 01 de outubro de 1958.
Faz parte da geração formada
pelo TransForma Centro
de Dança Contemporânea,
criado por Marilene
Martins. Dançarina desde a
adolescência, está à frente de
seu próprio trabalho desde
1981 e é um dos maiores
destaques da dança brasileira.

Isabel Casimira
Gasparino, conhecida como

Vera Lúcia Ferreira de
Assis Gomes nasceu em

Dona Isabel, nasceu no dia 13
de abril de 1964 no bairro da
Concórdia, em Belo Horizonte.
De uma linhagem de Rainhas
do Congado, Isabel nasceu
princesa como sua mãe Isabel
e sua avó Maria - a Rainha do
Estado de Minas inteiro. Com
sua família, toma conta da
Guarda de Moçambique 13
de Maio, situada em sua casa,
no bairro onde nasceu. É mãe
de Shelton, que está sendo
preparado para continuar a
tradição.

Belo Horizonte no dia 24
de julho de 1952. Filha de
seresteiros, cresceu numa
casa cheia de música, dança
e arte. Por conta disso,
fundaram nos anos 1970
uma quadrilha junina das
mais premiadas do Brasil, na
qual hoje Vera se insere como
coreógrafa. Aposentouse em 1995 pela Telemig,
e conheceu seu marido
Ademir no coral da PUC, onde
cursou Comunicação. De
seu casamento, nasceram
Elidiane e João.

Flávio de Abreu
Lourenço, conhecido como
Flávio Renegado, nasceu
em Belo Horizonte no dia 7
de maio de 1982. Crescido
no bairro Alto Vera Cruz, foi
mediador da Prefeitura e
se tornou um dos músicos
e compositores mais
conhecidos de Minas Gerais,
abrangendo do rap à música
popular brasileira. Flávio
também é ativista social,
lutando pelo seu bairro, onde
criou A Rebeldia, ONG situada
na antiga casa de sua mãe.

Márcia Clementino
Nunes nasceu na cidade do
Serro, em Minas Gerais, no
dia 29 de outubro de 1959.
Nasceu numa família de 11
irmãos, trazidos ao mundo
por Lucia e Marcílio. Foi
professora de história por
muitos anos e é pesquisadora
na área da culinária mineira
e cultura popular do Serro.
Nos anos 2000, tomou conta
da rede de restaurantes de
sua mãe, as unidades Dona
Lucinha em Minas e em São
Paulo. Atualmente é gerente
da primeira casa destas,
localizada no bairro da Savassi
em Belo Horizonte.

Maria de Lourdes Caldas
Gouveia nasceu em Garanhuns,

Marcelo Henrique
Veronez nasceu em Belo
Horizonte no dia 30 de julho
de 1981. Formado pelo Teatro
Universitário, hoje é um multiartista, se apresentando nos
palcos como ator e cantor. É um
dos destaques da organização
do Carnaval belorizontino
contemporâneo, com o Bloco
Corte Devassa.

José Luiz Lourenço,
conhecido por Mestre Conga,
nasceu em 2 de fevereiro de
1927 em Ponte Nova, interior
de Minas Gerais. Aposentouse como funcionário público,
e paralelamente a sua vida
profissional, é conhecido
como um dos maiores bambas
do samba mineiro. Estava nos
primeiros desfiles de Belo
Horizonte, em 1938, e fundou
algumas de suas principais
escolas, como a Remodelação
da Floresta e o Inconfidência
Mineira, do qual foi presidente
por várias gestões.

Tatiana dos Santos Silva

Roberto Rolim Andrés nasceu

nasceu no dia 10 de fevereiro
de 1986, em Belo Horizonte.
É formada em Comunicação
Social pela UFMG. Fez
um longo intercâmbio na
Holanda, onde foi introduzida
na problemática e nos
conhecimentos da gestão de
recursos hídricos mundial.
A partir disso, fez seu
mestrado nessa área e,
por conta disso, participou
diversas vezes do Fórum
Mundial das Águas.
Atualmente, trabalha na
FA.VELA, mobilizadora de
negócios periféricos em
Belo Horizonte, da qual é
fundadora.

em Belo Horizonte, no dia 12 de
dezembro de 1980, mas logo foi
para Entre Rios, interior de Minas
Gerais, local onde passou boa parte
de sua vida. Formou-se arquiteto
e urbanista pela UFMG, tendo
trabalhado em um escritório em
Paris por anos. Em 2009, tornase professor em sua faculdade de
origem e começa a se debruçar
sobre as questões urbanísticas de
Belo Horizonte, impulsionando o
carnaval local e editando o Guia do
Morador Belo Horizonte, a revista
Piseagrama e escrevendo para
diversos jornais a respeito desta
temática. É casado e tem duas
filhas, Rosa e Antônia.

interior de Pernambuco, em
01 de março do ano de 1937.
Cursou Filosofia na Universidade
do Brasil, nos anos 1960, sob o
olhar de grandes mestres como
Paulo Freire, Nelson Carneiro e
Celso Furtado. Por conta de um
projeto educacional de Juscelino
Kubitschek, capitaneado por
Freire, muda-se para Belo
Horizonte no fim dos anos 1950.
Com o golpe militar de 1964, o
projeto é abortado e Maria passa
a dar aulas em faculdades da
capital, como a PUC. A filósofa e
professora atualmente se dedica
a escrever livros sobre a memória
e a história da cidade.

Janaína Macruz Inácio

Daniel Carlos Gomes
Neto, o Nenel, nasceu no dia
10 de julho de 1982 em Belo
Horizonte, tendo crescido
no bairro da Savassi. Filho de
jornalista, seguiu a carreira,
tendo antes formado diversas
bandas de rock autorais e
covers, tradição da capital.
Nenel juntou a vida boêmia
com o gosto por ouvir histórias,
fundando o blog Baixa
Gastronomia, atualmente uma
das páginas mais acessadas do
Instagram mineiro.

Marcelo Alvarenga,
Ailton José Machado, ou
Tutti Maravilha, é uma estrela
de Belo Horizonte. Produtor
cultural nos anos 19701980, trouxe para a capital
as maiores estrelas da MPB.
Atualmente é apresentador do
Bazar Maravilha, um dos mais
antigos programas diários da
Rádio Inconfidência.

conhecido por Marcelo Play,
nasceu em João Monlevade
- MG, no dia 29 de junho de
1973. É formado pela UFMG
e, após passar por diversos
escritórios, fundou seus
próprios negócios, a Play
Arquitetura e a Alva Design.
É casado com o ator Paulo
André há mais de 20 anos.

nasceu em Porto Alegre
do Norte, Mato Grosso,
no dia 12 de dezembro de
1982. Filha de militantes
políticos, cresceu na região
do Araguaia, onde seu pai
foi prefeito de uma pequena
municipalidade. É formada
em Engenharia de Produção
pela UFMG e há mais de uma
década é produtora cultural
em Belo Horizonte. É uma
das fundadoras do Circuito
Urbano de Arte (CURA) e
mãe de Mano.

Rafael Conde de Resende
é belorizontino do dia 4 de
abril de 1962, crescido no
bairro da Savassi. Desde
a infância frequentava os
cinemas de rua da cidade,
especialmente o Pathé, o
maior deles. Disso e de sua
cinefilia alimentada por
cineclubes da Faculdade
de Economia da UFMG,
que cursou, se jogou neste
mundo para fazer mestrado
na ECA-USP. Nos anos 1980,
começa sua produção de
curtas e médias, para hoje
ter mais de uma dezena de
filmes concluídos e outros
em andamento. Rafael
atualmente é professor de
Cinema na UFMG.
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Noite na estação
Nada me
fixa nos
caminhos
do mundo.

Meus pais vieram de Oratórios. Era o tal meeiro, plantava roça
com fazendeiro; não sei se é metade ou 40%, eu sei que no
fim era: “Agora não preciso mais dos seus serviços”. Aí vieram
para Belo Horizonte. Por volta de 1930 ou 1931, ou 1932,
nessa parte. Eu tinha uns cinco, seis anos. A gente desceu ali
na Estação Central, na Praça Rui Barbosa, e já de cara teve
uma surpresa: meu pai não estava esperando. Nós chegamos
umas 22h, 22h30, e tivemos que passar a noite ali, encostados
ao lado da estação. No outro dia, minha mãe foi atrás do meu
pai, encontrou e viemos. Fomos morar na Vila Maria Brasilina.
Hoje se falar Vila Maria Brasilina bem poucos sabem qual é o
bairro. Ali hoje se chama Sagrada Família.
Mestre Conga

A Praça Rui Barbosa, conhecida como Praça da Estação, está
localizada diante do prédio da antiga Estação da Estrada de
Ferro Central do Brasil. O local começou a ser urbanizado em
1904, com jardins no estilo inglês. Logo se tornou não só a
porta de entrada da cidade, como também um importante
Murilo Mendes, em

ponto de reuniões e mobilização.

“Cantiga de Malazarte”

Belo Horizonte, cidade surpreendente
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Zona do pasto
Nasci em Muriaé, Minas Gerais, Zona
da Mata, que hoje denomino de “Zona
do pasto”. Nasci batizada como Maria
de Lourdes Arruda Tavares. Minha mãe
se chamava Áurea Celeste, e meu pai,
Uníade. Os meus quatro tios por parte
de pai, cada um tem o nome mais
esdrúxulo do que o outro. Você quer
saber? Olha só: é Aiderforch da Cunha
Tavares, Eneúltimo do Casal Tavares,
Ofibauertex da Cunha Tavares. O outro
era tio João. Todos já estão na poeira
cósmica. Meus pais vieram para Belo
Horizonte no começo dos anos 1960.
Eu tinha três anos de idade.
Dudude Hermann

Mar + cia
Nasci no Serro em outubro de 1959.
Serro é uma cidadezinha que fica na
Serra do Espinhaço. Ela foi sede de
comarca, a maior comarca em dimensão
territorial de Minas até que veio a
escassez do ouro e decaiu. Meu nome
faz uma homenagem: parte dele: “Mar”,
vem de Marcílio, meu pai; e “Cia”, de
Lúcia, minha mãe. Eu não sabia disso,
acredita? Achei depois em um diário
dela. Viemos para Belo Horizonte em
busca de trabalho.
Márcia Nunes, no canto inferior

Marcia Clementino Nunes

direito da foto, era, na época,
pesquisadora sobre os catopés de
sua cidade, Serro, no interior de
Minas. 1986

Belo Horizonte, cidade surpreendente
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Concórdia
Minha avó nasceu no bairro Angola, em Betim, onde tinha
grande concentração de filhos e netos de escravizados de
Angola. Aqui em Belo Horizonte ela morou na Barroca, que
também era um lugar de matriz africana, mas a Barroca virou
área nobre, então uma hora a Prefeitura concluiu que tinha
que tirar essas pessoas de lá. Elas concordaram em vir para
a região da Vila Concórdia, por isso que o bairro se chama
Concórdia. Foi lá que eu nasci.
Isabel Casimira Gasparino

Situada no nordeste da cidade, a Vila Concórdia é uma das

Guanhães
A minha cidade era aquela típica cidade brejeira
do Brasil, com uma igreja, a praça, o coreto. O
nome original era São Miguel e Almas de Guanhães.
Guanhães vem da tribo Guanaes. Em 1970 vim
estudar num colégio estadual. Meu primeiro endereço
foi Praça Afonso Arinos, Avenida Pedro Álvares Cabral,
217, apartamento 1002.
Juarez Moreira

regiões mais antigas de Belo Horizonte. Sua ocupação teve
início na década de 1920, sendo um dos primeiros bairros
operários da capital mineira.

Lá e cá
Agreste
Sou de Garanhuns, no agreste pernambucano. É uma
cidade do século XIX, tranquila; de clima bom, porque
é uma cidade alta. Fria até. Estudei filosofia, fiz
mestrado e trabalhei em alguns órgãos públicos como
a Sudene e a Secretaria de Educação de Pernambuco.
Belo Horizonte foi entrando aos poucos na minha vida.
Fui e voltei algumas vezes antes de me fixar aqui.
Maria de Lourdes Caldas Gouveia

Belo Horizonte, cidade surpreendente

Em Entre Rios de Minas a gente ia para a praça e
encontrava as pessoas; com as dificuldades que tinha,
claro, de ter que se deslocar de carro da fazenda para a
cidade, mas ainda assim era uma vida muito social. Aí,
1990, 90 e pouco, eu e meus irmãos viemos estudar em
Belo Horizonte. Vou te falar: a gente ficou bem isolado.
Toda sexta-feira acabava a aula, a gente almoçava, pegava
o ônibus e ia para Entre Rios. Aí chegava, ia para o clube
jogar bola, encontrar os amigos. Se bobear foi assim
durante os três anos de segundo grau.
Roberto Andrés
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Conflito de terra
Meus pais são paulistas, mas eu sou de
Porto Alegre do Norte, Mato Grosso. Eles
eram militantes estudantis e foram para a
região do Araguaia, para trabalhar na luta
dos posseiros indígenas. Foi um convite
do bispo Dom Pedro Casaldáliga. Nasci
em casa, de parteira e tudo. Vim para Belo
Horizonte quando era adolescente. Fomos
morar na Pampulha.
Janaína Macruz

A Pampulha é uma região administrativa de Belo Horizonte
conhecida por ser a sede de pontos nacionalmente conhecidos,
como a lagoa do mesmo nome, a igreja de São Francisco de
Assis, o estádio do Mineirão, o aeroporto da cidade e o campus
da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Matipó

Janaína Macruz, ainda pequenina, na porta
de sua casa em Porto Alegre do Norte,
Mato Grosso, brincando com terra. Apesar
de sua família ter sido perseguida pelo
autoritarismo da ditadura, pois seu pai era

Minha mãe vem do interior, São João de Matipó, Zona da
Mata aqui de Minas. Ela não sabe nem ler nem escrever.
Minha avó faleceu quando minha mãe tinha doze anos de
idade e o pai também nunca foi presente, então ela veio
para BH trabalhar em casa de família. Ela já tinha um filho
e estava com 21 anos quando conheceu meu pai e me teve.
Quando se separou do meu pai, eu tinha treze anos de idade
e ela teve minha irmã. E aí também deu um tempo, senão
ficava louca.
Flávio Renegado

prefeito da cidade pelo MDB, Janaína tem
boas lembranças da época. 1984
Belo Horizonte, cidade surpreendente
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República
Minha família é de Lavras e de Perdões, mas meus
pais moravam em Caratinga na época que eu nasci.
Minha mãe e meu pai eram primos distantes, acho
que de quinto grau, e ela já tinha Alvarenga no
nome. Quando se casou com o meu pai, só inverteu:
de Ana Lúcia Alvarenga Bastos passou para Ana
Lúcia Bastos Alvarenga. O irmão da minha mãe
também se casou com a irmã do meu pai. Na família
tem uns que são Bastos Alvarenga e outros que são
Alvarenga Bastos. Chegamos aqui pela metade da
década de 1980. Para estudar. Morei numa república
na Sagrada Família.
Marcelo Alvarenga

Sagrada Família é um bairro da região leste de Belo Horizonte.
Situado a dois quilômetros do centro, é o bairro mais
populoso da cidade, com cerca de 40 mil habitantes. Foi um
dos primeiros núcleos a se expandir para além da Avenida do
Contorno, prevista inicialmente para ser o limite da cidade.

Hotel Turista
Meu primeiro endereço foi um hotel pousada, um hotel de gente do interior que
vinha para Belo Horizonte, que ficava ali na Rua Tupinambá, no centro da cidade,
chama… É… Caramba, preciso lembrar o nome desse hotel porque ele existe ainda,
está lá na esquina de Tupinambá com Rio de Janeiro. Esse hotel recebia pessoas do
interior que vinham fazer exames médicos, não sei o quê, e meu pai me colocou lá.
Eu caio logo ali na Praça VII, naquele mundo, naquela boemia danada, aquele mundo
maluco de perversão. Aquela noite, caio ali. Ainda vou lembrar o nome desse hotel,
tenho que lembrar o nome desse hotel, porque ele é importante. Mas eu lembro que
ainda ia para São João del Rei nos finais de semana. Isso era uma coisa que tinha
muito aqui naquela época, o pessoal do interior tinha dificuldade para se fixar, então
era sempre: “Ah, minha cidade é a melhor”. E voltava. Quando eu passei no vestibular,
decidi que não ia voltar. Aí encontrei minha turma e tudo mudou. Eu virei outra
pessoa, mas sem ter deixado de ser aquilo que fui.
José Eduardo Silva Gonçalves

Marcelo Play está na garupa de seu
irmão Guilherme, num jegue comprado
por seu pai, em Perdões-MG. Eles estão
debaixo de uma enorme mangueira
plantada pelos seus avós, Nezinha e
José. A foto é dos anos 1980.
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O rio venceu
Há um menino,
há um moleque
morando sempre
no meu coração.

Todo mundo saía na rua, de tarde, para
brincar; todo mundo se conhecia. O rio
Arruda passava no fundo das nossas
casas, e tinha uma prainha ali, com um
barranco de terra, que era cheio de
plantas, bananeiras, muitas folhas de
chá. A gente descia lá toda hora e uma
vez, eu com meu primo, nós fomos lá
com enxada e pá, porque nós queríamos
tapar o rio Arruda. A gente queria ter
mais espaço para caminhar. Ah, meu
Deus do céu, como nós trabalhamos
nesse intuito! Passamos dias e dias
jogando areia no rio Arruda, mas minha
tia descobriu, xingou a gente e mandou
levar as ferramentas lá para cima. Não
deu, não conseguimos tapar o rio.
Isabel Casimira Gasparino

Vamos jogar? Vamos
Era rua, muita brincadeira na rua. E
era muito menino. As pessoas tinham
um monte de filhos, então para fazer
dois times de queimada era o troço
mais simples do mundo. Era sair na
rua que você tinha ali cinco, seis ou
oito meninos: “Vamos jogar?”. “Vamos.”
“Chama fulano, chama beltrano.”
Quando você ia ver, cada time tinha sete
ou oito pessoas. Era uma doideira. Vinte
crianças brincando na rua entre, sei lá,
seis e doze ou treze anos. Agora que eu
vivo aqui, que essa rua é tranquila, no
final de semana, nas férias e no verão,
vem muita criança de outras ruas do
bairro para brincar e eu gosto, porque
me traz um pouco aquela sensação.

Milton Nascimento, em “Bola de meia,
bola de gude”
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Levadice
Tinha um circo que ficava lá do lado de lá da minha casa, e
eu adorava ver. Tudo o que eles faziam eu queria fazer em
casa. Então, no trapézio, eu me pendurava nos pés das árvores e ficava empurrando para lá e para cá, para lá e para
cá. E cantando. Eu gostava de cantar, cantar. Um vizinho
até falava: “Verinha só vive feliz, só vive cantando”. Um dia
resolvi subir no pé de mamão. Eu fui segurando no tronco
dele e coloquei minhas pernas assim, juntas, me pendurei
e fui soltando o braço devagarinho, só que o pé de mamão
não aguenta peso. Quando eu soltei o braço, pa, bati com as
costas no chão. Mamãe teve que me colocar na cama para
fazer massagem, e eu fiquei assim um tempo, não conseguia levantar o corpo, não conseguia falar. Essa foi uma das
minhas “levadices” de criança.
Vera de Assis

Polo cinematográfico
Eu lembro de brincar num galpão que tinha sido usado
na fábrica do meu avô. Na época era um lugar estranho
e com muita tralha, mas isso era um parque de diversões
para mim e para a Irene, uma prima minha que morava na
casa. A gente usava o galpão como estúdio de filmagem.
Olha como a gente fazia: a gente lia um livro, tipo O menino maluquinho, e como nós tínhamos aquelas câmeras
que gravavam umas fitinhas, depois ia fazer um filmete.
A Irene era a roteirista e figurinista, eu era o cenógrafo.
Tudo muito sério, com pré-produção e tudo. A gente preparava, chamava uns amigos e ensaiava. No dia, a câmera
ficava apoiada em cima de uma cadeira e pronto: ligava e
ia encenar. Era um luxo, só que nós saíamos pretos de lá,
porque acho que ninguém nunca limpava aquele lugar.
Ciana e Cibele Nunes Guerra,

Lucas Durães

filhas de Márcia Nunes. 2000
Belo Horizonte, cidade surpreendente
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Quem ia? Eu
A cabeleireira da minha mãe era cabeleireira da TV Itacolomi, que
depois virou a Tupi daqui. A gente ia lá, sei que um dia, eu falei
assim: “Olha, mãe, acho que ela podia me levar na televisão”. As
duas conversaram, ajeitaram tudo, no dia seguinte eu estava lá. E
eu gostei. E depois queria ir toda hora. Precisava de um menininho para sortear quem ganhou o prêmio do patrocinador? Eu ia. E
gostava! E não era só lá, em casa também. Eu via um programa de
televisão, fazia na rua para os meninos. Fazia corrida de bicicleta, desenhava uma taça como se fosse a Taça Jules Rimet e dava
para quem chegasse primeiro. Eu era assim, agitava.
Tutti Maravilha

Tabefe do avô
Meu avô tinha uma oficina na casa de trás, que ficava em cima do
telhado, e a gente subia escondido lá para mexer nas ferramentas.
Ele era muito bravo e uma vez tomamos uns tabefes. Espanhol
bravo, sabe como é. Fora isso eu lembro que a Savassi era uma área
assim, bem comercial. Tinha a Prodel, uma loja de som; lembro
de comprar meu primeiro disco, que acho que era um disco dos
Beatles (meu pai detestou). E quando saíram os primeiros jogos
eletrônicos, também, aqueles pinball, lembro que tinha uma casa
famosa ali. E lembro muito de brincar ainda na rua, assim, na Cristóvão Colombo, que era uma rua movimentadíssima. Jogar bola,
brincar na enxurrada, aquelas coisas de criança.
Rafael Conde de Rezende

Janaína tomando banho com sua
mãe e seus primos. Casa de sua avó
na Vila Anastácio, São Paulo, 1984.
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Vamos para Belo Horizonte?
A casa da vovó tinha sido a casa do Juscelino Kubitschek quando ele fez
o complexo arquitetônico da Pampulha. Mas ele não ficou muito tempo
com ela. Vendeu para uma pessoa, que vendeu para outra pessoa e, um
dia, meu avô conseguiu comprar. Hoje é a Casa Kubitschek, é um Museu
da Casa Modernista. Eu tenho um amor grande por esse Museu, porque
quando vou lá, vou visitar a minha infância. Lembro de ir lá aos domingos
e tomar um suco de tangerina, que era mexerica daquele quintal. A gente
ficava numa mesa grande e eu me sentava em cima dos pés, ajoelhava
para poder ficar mais alta, junto com as pessoas, só esperando a hora de
tomar o suco. Brincava ali o dia todo e quando era hora de ir embora, eu
falava: “Vamos para Belo Horizonte?”. Porque a Pampulha, naquela época,
era longe, era como se fosse fora de Belo Horizonte.

Casa arrumada
é aquela em que
a gente entra e se
sente bem-vinda.

Cris Guerra

JK
O Edifício JK tem uma complexidade de difícil assimilação, a sociedade mineira
não segurou esse empreendimento que misturava hotelaria, museu, restaurantes, centro turístico. Ele era arrojado para uma sociedade que não lida bem com
a democracia. Com o tempo, então, ele virou só um prédio de apartamentos.
Mas um prédio de apartamentos que não foi projetado para ser um prédio de
apartamentos. Tem quitinetes que eram para ser quartos de hotel e não têm
cozinha, e as pessoas improvisam e vivem nessas quitinetes, sabe-se lá como. O
JK virou esse monstrão, mas ali tem apartamentos muito legais, uma luz natural
que é fabulosa, as janelas têm uma planta limpa. Ele também é mais pacato do
que se pensa. E tem uma outra coisa que eu vou te falar, que é um dos motivos
pelos quais eu vivo aqui: ele me lembra o interior, onde tem uma mistura de
classes, de gente, idosos, criança. Hoje eu acho isso mais rico do que morar em
ilhas nas quais você evita conviver com o que é uma realidade maior, muito mais
verdadeira de uma cidade.
Marcelo Alvarenga
Situado no bairro Santo Agostinho, região centro-sul de Belo Horizonte,
Carlos Drummond de Andrade,

o Edifício Juscelino Kubitschek é constituído de dois blocos residenciais,

em “Casa arrumada”

um com um edifício de 23 andares, de frente para a Rua dos Timbiras,
e outro, de 36, voltado para a Rua Guajajaras. Projetado por Oscar
Niemeyer, é considerado um monumento histórico da cidade. Cerca de
5 mil moradores vivem nas suas 1068 unidades.
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Tesoura de Ouro
A casa do meu avô foi comprada em 1970, logo após ele ter vencido o
prêmio Tesoura de Ouro, que na época era reconhecido como um Oscar
da alfaiataria. Esse prêmio foi superimportante. Saiu uma matéria
grande na revista Vogue que foi o auge, e ele começou a atender clientes
como presidente da República, governadores, senadores, empresários.
Ele não terminou nem o ensino fundamental, mas gostava de conversar
e fazia questão que os atendimentos fossem longos e lentos. Então,
seja quando ele ia à casa dos clientes ou quando ou clientes iam
no ateliê dele, no bairro Funcionários, eram duas ou três horas de
atendimento. Ele gostava de mostrar que conseguia conversar com um
cara importante ou com um cara rico. E essa casa se tornou uma lenda,
sem exagero. Depois que meu avô morreu, a família optou por vendê-la.
Ela tinha, originalmente, um murinho muito baixinho com uma grade
baixinha também. Atrás desse murinho, havia um pequeno jardim e a
casa também tinha um… Aqui em Belo Horizonte é muito comum isso:
são umas casas que têm um torreão, que, por sua vez, abrigava uma sala
redonda do lado de dentro. Ali era o quarto de prova, o lugar para onde
meu avô levava os clientes. Lá tinha os biombos e espelhos para poder
tirar as medidas e tudo mais. Era uma casa pequena, simples, muito
marcada por esse torreão cilíndrico e uma fachada com uma textura
meio batida. Tinha um alpendre, uma varanda que dava acesso à sala
principal. Era bonito.
Lucas Durães

João Souza ao lado de Tatiana Silva, num
momento descontraído na laje do casal, em
Morro das Pedras, Belo Horizonte. Em 2012,
ano da imagem, criaram juntos o FA.VELA, que
Belo Horizonte, cidade surpreendente

busca incentivar negócios periféricos.
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Cambada de bobo
Nós somos cruzeirenses, todo mundo aqui em casa é cruzeirense. Uma vez, quando
saiu o disco compacto do Cruzeiro, nós compramos. O Cruzeiro ganhava, a gente
colocava na radiola, alto, arrebentando as caixas de som para todo mundo ouvir. E
ali na rua os meninos na rua brigavam por causa de Cruzeiro e Atlético. Quando um
ganhava, implicava daqui; quando outro ganhava, implicava de lá. Nossa Senhora! Um
tempo depois, olha só isso, teve um jogador do Cruzeiro que a mãe dele mudou aqui
perto. Aí, acabava o jogo, quando você pensa que não, chegavam os jogadores juntos,
do Cruzeiro e do Atlético, todos aqui, na casa deles, e faziam aquela festa. Aí, mamãe
falava: “Estão vendo aí, cambada de bobo? Vocês brigando por causa de futebol, está
todo mundo junto ali, tomando cerveja e comendo churrasco”. Sei que a meninada foi
crescendo, parou com essa bobagem.
Vera de Assis

Um piso verde, lindo!
O meu avô materno tinha um lado cigano, andava de um lado para outro, e uma certa
altura lá, nessa peregrinação dele, ele virou dono de uma fábrica de rádio em Governador
Valadares. Rádio Harmonia. Depois, com desentendimento de sócio, aquela história, essa
fábrica faliu no início da década de 1970. Aí ele pegou o dinheiro que restava e comprou
umas terras em Itamarandiba, perto do Parque Estadual da Serra Negra. É um lugar lindo,
incrível, de uma reserva de cristal de quartzo! Acho que também ele deu uma cansada de
cidade, deu uma enchida de saco. E depois imagina, anos 1980, aquela inflação galopante,
uma recessão do cão, meus pais jovens, com 27 anos e duas crianças pequenas, eles foram
viver lá por um tempo. Nós fomos criados lá. Eu vivi na roça, numa casa feita parte de tijolo
de barro, parte de adobe, onde meu avô guardava peça de trator, que ele virou tratorista,
abria estradas no interior. A gente vivia no meio de vaca, porco, galinha, seriema, tamanduá,
lobo-guará… Não tinha luz elétrica, não tinha chuveiro. A água era da mina, direto da bica.
Você colocava uma mangueira lá na mina e essa mangueira ia até a pia da sua casa. Jorrava
água 24 horas por dia. Dentro, era chão batido e aí, na cozinha, para não ficar na terra, se
passava bosta de boi no piso. De quinze em quinze dias a gente ia para o quintal catar os
cocôs de vaca, colocava num balde, colocava água, pegava um pano e passava como se
fosse uma cera. Isso evitava que tivesse mosquito, carrapato, piolho, bicho assim, de roça.
Era um piso frio e verde; lindo, lindo!

Dona Lucinha
A construção da casa onde hoje fica o restaurante Dona Lucinha é bem
curiosa. Quando um dos meus irmãos achou esta casa para alugar, ela era toda
moderna: teto de gesso rebaixado, iluminação dicroica, laguinho de peixe na
porta, e nós que morávamos sempre em prédios mais velhos, de assoalho, de
esteira, achamos a casa a coisa mais linda do mundo. Mas aí a mamãe falou:
“A casa está ótima, só que assim não me serve”. Chamou o mestre de obras,
marceneiro: “Eu quero dormente, esteira…”. Não havia esse gosto, na época, de
dormentes rústicos, por exemplo. Eles estranharam, mas foram em frente. Nós
temos uma peça na varanda, que ela faz um arco, ela chegou, os marceneiros
estavam aplanando, ela falou: “Não, pelo amor de Deus, não faz isso”. Eles
falaram assim: “Dona Lucinha, depois que a gente fizer sua casa nós não vamos
ter mais trabalho na cidade, que eles vão achar que a gente é sem capricho”.
E ela falou: “Não, mas é isso que eu quero. Eu preciso dessa casa rústica”.
Bom, enfim, ficou a casa até hoje. E ela encanta quem entra aqui, criou uma
harmonia muito boa no espaço e uma energia muito bonita porque há pessoas
que me dizem: “Márcia, você está a trinta metros do Coração, por exemplo; da
Savassi, tão próxima, um quarteirão; trinta metros da Contorno. E você entra
aqui, é como se você se transportasse”. Isso comove. O mineiro é apegado às
raízes e o turista, de modo geral, também deseja ter uma imersão. Eu vejo
pessoas se emocionarem, assim, porque lembraram da avó, da mãe, do não sei
o quê. Então a casa tem algo que diz, o ambiente diz, a cozinha diz. Hoje ela é
um templo de cultura mineira.
Marcia Clementino Nunes

Savassi é um bairro da região centro-sul de Belo Horizonte,
conhecido pelo comércio e, sobretudo, por seus bares. O nome
é uma homenagem aos irmãos italianos Achile, Arturo e Angelo
Savazzi, imigrantes italianos e donos de uma padaria na região
nos anos 1930. Com o tempo o estabelecimento nomeou a
Praça da Savassi e, por fim, todo o entorno.

Marcelo Veronez
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Pimentinha
África
No bairro Concórdia tem uma grande concentração de pessoas
de matriz africana, tem pessoas de umbanda, de candomblé,
do Rosário, de samba, tudo de manifestação africana. O bairro
fica fora, fica além da Avenida do Contorno. Ofereceram ali
uns lotes de preço baixo, que dava para pagar facilitado, e foi
ali que a minha avó resolveu se instalar. Meu pai trabalhava
de pedreiro e ajudou a construir. Era uma casinha pequena.
Ele ergueu a parte principal e depois, à medida que as coisas
foram melhorando, os puxadinhos.
Isabel Casimira Gasparino

Originalmente chamada 17 de Dezembro, a Avenida do
Contorno foi projetada para ser o limite da urbanização da
cidade. O forte desenvolvimento e o intenso fluxo migratório,
porém, logo tornaram essa demarcação ultrapassada.

O Teatro Municipal Francisco Nunes foi inaugurado em
1950, logo se transformando numa das principais casas de
espetáculos da cidade. Uma reforma, em 2014, promoveu sua
restauração e modernização. O nome homenageia o maestro e
clarinetista Francisco Nunes (1875-1934).
Belo Horizonte, cidade surpreendente

Eu tinha feito produção de uns shows, não muitos, quando uma vez eu trouxe o Quinteto
Violado, um grupo pernambucano maravilhoso, e fiquei sabendo que o Rogério, que fazia
o som do grupo, era irmão da Elis Regina. Cara, eu arrepiei, pirei. Porque eu era fã, fã. Sabe
aquele fã mesmo? Torcia, chorava. Bom, resumindo: peguei um banquinho, coloquei do lado
dele e ficava perguntando: “Me fala da sua irmã. E aí? O que ela está fazendo?”. E aí ele falava:
“Tutti, eu estou começando a mexer com som agora, ainda não trabalhei com ela”. E aí pronto,
ficamos amigos e tal. Passou o quê? Algumas semanas, me liga o Rogério: “Ô, Tutti, tenho
uma notícia ótima”. Falei: “O quê?”. “Minha irmã largou o empresário. Vai montar uma empresa
dela, ela mesmo assessorando ela, e eu falei de você. E ela está ensaiando um recital e queria
fazer em Belo Horizonte, topa?” Fui correndo no teatro, fui lá no Chico Nunes, falei: “Olha, eu
tenho Elis Regina para fazer um show aqui cinco dias, tem data?”. Beleza, conseguimos a data,
e aí, cara, foi tudo meio louco. O voo chegou na Pampulha, não tinha Confins, eu peguei meu
fusquinha vermelhinho (Chiquinha que chamava), fui e fiquei lá esperando. O avião pousou,
ela chegou na sala de embarque sozinha, olhou para fora, para mim, e falou: “Tutti, vem cá”.
Virou para o segurança e falou: “Deixa ele entrar”. Entrei na sala de desembarque, tremendo:
“Oi, tudo bem?”. Ela falou: “Tudo. Ajuda a gente aqui ó, essas roupas eu trouxe separado para
não amarrotar”. Ok, ajudei. Aí fomos eu, ela e César no carro. E as malas. Chegou na porta do
hotel, um hotelzinho chinfrim que eu consegui, perto do Mercado Central, parei a Chiquinha
na porta e falei assim: “Vou pôr as malas ali no hall”. E ela: “Não, não, você vai ficar aqui, vai me
ajudar a pôr as roupas no cabide”. “Então, tá!” Presta atenção, estava acabando de conhecer
a pessoa. Bom, aí foi, não é? Fizemos a temporada, foi um sucesso, terminou a temporada,
ela me liga e fala assim: “Tem show fim de semana que vem?”. Falei: “Não, esse não. No outro”.
“Então vem aqui para casa passar o fim de semana. Eu mando passagem para você, eu vou na
Vasp agora, já vou comprar e você vai na Vasp aí e tira sua passagem.” “Ok.” Fui para São Paulo
na semana seguinte, cheguei lá tremendo e tal; casa dela, um quarto para mim. Foi a primeira
de muitas vezes. Fim de semana, quando não estava fazendo show, ela falava: “Vem para cá”.
E eu ia. Aí a gente saía, conversava, ia comprar cortina para a casa dela. A gente teve uma fã
link, não é? Eu sei coisas de Elis que ninguém sabe. Para você ter uma ideia, tocava o telefone
de madrugada lá em casa (eu morava com um amigo na época), o Rogério falava: “Aqui é a
única casa que toca o telefone de madrugada e a gente não fica preocupado pensando que
morreu alguém. A gente sabe que é a Elis querendo falar com o Tutti”. Você vê que sorte? E
aquele foi um momento importante para ela também, porque o Falso brilhante arrebentou.
No dia da estreia, a gente sacou: “Gente, esse show não vai acabar tão cedo”. E não acabou.
Um dia, eu dirigindo a caminho do teatro, ela falou: “Vamos comprar flores e você vai entregar
essas flores sabe para quem? Para os cambistas, porque nós estamos comemorando a
centésima apresentação e eles merecem”. Olha que louco, cara. Falei: “Bora lá”. Aí compramos
uma corbeille enorme e eu fui entregar para os cambistas. Essas histórias que ela inventava.
Quando comecei o programa de rádio, a primeira pessoa que eu entrevistei quem foi? Ela.
Falei: “Estou estreando no rádio, você faz o favor, não é? Você vai ser a primeira que a gente
vai falar, topa?”. Ela estava fazendo show em Brasília e conversamos a tarde inteira por
telefone, o programa inteiro com ela. Você acredita que não tem isso gravado?
Tutti Maravilha
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Cura
O Cura veio em 2017. A gente já convivia com uma galera de arte urbana, e com isso
criou um coletivo que chamava Nós Temporários. E começamos a fazer ações na cidade,
de tipo placa de Pare, a gente colocava Pare e o nome do político: “Pare, Aécio Neves”.
Começamos a fazer frases e colar nos pontos de ônibus, coisa assim. Bom, passou o
tempo, em 2015, eu participei de um projeto da Prefeitura chamado telas urbanas,
que convidou oitenta artistas para fazer obras no corredor Antônio Carlos, Pedro
I. Fiz a produção desse projeto. Aí vendo aquilo a Priscila, que era desse grupo Nós
Temporários, começou a querer ir para a rua também, e não só estar fazendo ações,
assim, mais políticas. Como ela é pintora deu vontade nela de pintar uma empena, e
ela foi falar isso com uma amiga nossa da Prefeitura, a Mara. Conversa vai, conversa
vem, ficamos sabendo que um outro artista, o Maza, também queria pintar empena.
“Por que vocês não se juntam?” Sei que a coisa cresceu e virou: “Pô! Por que, em vez
de a gente tentar fazer essas duas empenas, não faz um festival?”. Aí não parou mais
até que saiu o festival, que acabou sendo uma experiência incrível para o público, que
foi ver todas elas sendo pintadas ao mesmo tempo. O começo foi em 2015, tempos
de projetos, captar etc., e a execução em 2017. Fizemos quatro empenas. O Cura
virou uma sensação na hora, porque nunca tinha acontecido nada igual aqui. A gente
modificou o horizonte daquela vista de Belo Horizonte, da Sapucaí. Hoje nós temos dez
obras: a coleção Cura. Este ano a novidade foi a Lagoinha. E o mais legal, cara, é que foi
um convite dos moradores. Eles ficaram um ano insistindo para a gente fazer um Cura
lá. Eu acho que eles jogaram tanto para o Universo que deu certo. Olha como foi: no
começo do ano a Wäls chamou a Juju, minha sócia, para trocar ideia. Ela falou de mil
projetos, nenhum a Wäls gostou. Aí no final o cara falou: “Ah, nós estamos querendo
lançar uma cerveja, Lagoinha, e tal”. E a Ju: “Opa, tem uns moradores querendo fazer
o Cura Lagoinha”. O cara ficou apaixonado. Inicialmente iam ser seis pinturas, porque é
um bairro onde a gente jamais iria, não tem prédio, mas no fim saíram onze obras: dois
prédios e nove muros, o que foi bom, sabe?, porque virou um festival de arte urbana
e não só de empenas. E o melhor foi que mostrou o potencial do lugar. Eles falavam:
“Nossa, não sabia que essa rua podia ser tão legal!”. Ali já tem muita cultura. As pedras
para construir Belo Horizonte vieram de lá, o samba de Belo Horizonte veio de lá. Os
moradores trouxeram o Cura, acho que meio para dizer isso: “Cidade, existe a Lagoinha.
Poder público, vem cá, investir na gente”. Foi muito massa, cara, foi muito legal ter vivido
essa experiência de troca de território.
A bailarina Dudude Hermann com seu filho
Frederico, na porta de sua casa em Belo

Janaína Macruz

Horizonte, 1980.
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A hora vagabunda
Belo Horizonte tem esse problema de ser uma cidade
grande, mas que não é grande. É metrópole, mas é província.
Acho que essa questão é presente pela proximidade de Rio
e São Paulo. Rio e São Paulo chamam muito. Um dos meus
filmes, A hora vagabunda, falava justamente sobre isso:
sobre pessoas que viviam aqui, mas iam embora. Minha
relação com Belo Horizonte também teve um pouco disso:
eu fui, mas chegou uma hora de dizer: “Pô, vou voltar”. É
como diz a frase: Rio para passear, São Paulo para trabalhar,
Belo Horizonte para morar.
Rafael Conde de Resende

Sala de estar do atual Museu Casa Kubitschek.
Na infância de Cris Guerra, era onde ela e sua
família ouviam LP's e passavam os fins de
semana descansando. 2019
Belo Horizonte, cidade surpreendente
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Seco e molhado
Minas é
saborosamente
mágica

Minha mãe dizia que a cozinha de Minas não
pode ser tratada em um bloco só. É um erro.
A cozinha de Minas tem dois grupos: a cozinha
do tropeiro e a cozinha da fazenda. A cozinha
do tropeiro era uma cozinha ambulante, que
Minas, distante de tudo como era, tudo vinha
do litoral e toda a nossa produção tinha que
sair. Mas o que comia esse povo que vinha para
cá, os tropeiros? Era uma comida seca, a base é
farinha, é carne de lata, é rapadura, é feijão. Essa
era a comida tropeira. Por outro lado, tinha a
cozinha da fazenda. Minas não nasce rural, nasce
urbana, porque descobre-se o ouro, faz-se um
assentamento, é um arraial, é uma vila, é uma
cidade, é uma comarca. Só que com a decadência
do ouro ocorre a ruralização da economia. Então
as pessoas passam a viver da terra, do gado.
Aí, essa cozinha então, da fazenda, o que ela é?
É uma cozinha que pode ser molhada, a base
dela é o angu. Aí tem sempre couve, porque se
você tem horta, busca sempre couve, pratos
ensopados. Então vem o frango com quiabo, vem
tudo, tudo que a gente conhece sobre a riqueza
da cozinha mineira, esses pratos clássicos, que
são diversos: rabada com agrião, dobradinha com
feijão branco, feijão tropeiro, frango com quiabo
e ora pro nobis ao molho pardo, a maior parte
deles usando angu como base e a couve como
complemento, até lindamente porque são as
cores da nossa bandeira.

Frei Betto, em “Ser mineiro”

Marcia Clementino Nunes
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Bacalhau com batatas
Antigamente, na Semana Santa ficava o rádio ligado o dia inteirinho
fazendo o Sermão das Sete Palavras. Era uma missa que celebrava, acho
que lá de São João del-Rei ou Tiradentes. Ficava o dia inteirinho. Quando
chegava a sexta-feira da Paixão, a gente não podia cantar, não podia
brigar, não podia jogar bola. A parte religiosa era uma coisa séria, e se fazia
o jejum até a hora do almoço. O jejum do papai era o seguinte: meio pão
de sal e o café com leite. O da mamãe era nada. Então dividia: uns faziam
meio pãozinho de sal, igual a papai, e quem aguentava ficava sem nada.
Aí, na hora do almoço, vinha aquela bacalhoada grande com batatas. Aí a
gente compensava.
Vera de Assis

Copinho de mel
Por volta de 1950, mais ou menos, ali onde hoje é a rodoviária, ali chamava “não
sei o quê de amostra”. Sim, lembrei, era Feira Permanente de Amostras. Ali era
tudo assim: tudo que se cultivava em Belo Horizonte e em volta de Minas Gerais,
ia para lá e ficava em exposição. As escolas iam lá fazer excursão, era uma beleza.
Uma das coisas que eu me lembro é do mel de abelha, que tinha lá a coisa do
mel e tal, vendia mel. Quando a gente ia passando, eles te davam um copinho de
mel e… Nossa Senhora! Tinha os franguinhos, pintinhos que você via sair do ovo,
essas coisas. Fiquei triste quando acabaram com a Feira e fizeram a rodoviária.
Teuda Magalhães Fernandes
Mercearia no bairro Serra, Belo Horizonte,
2019. Um dos sonhos de Nenel é, para além
de conhecer mercearias e degustar de seus
segredos, abrir e cuidar de um.
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Batizado
Minha mãe cantava, meu pai cantava muito também, assim… en passant,
então na minha casa a gente vivia fazendo festa. Aquelas festas que tinha
duas qualidades de vinho: Château Duvalier, que eu nem sei se existe mais,
e Liebfraumilch. Eu comprava, então, algumas garrafas de vinho chique —
Château Duvalier e Liebfraumilch — e comprava também uns garrafões
de Sangue de Boi. Aí, acabando esse vinho, eu colocava Sangue de Boi nas
garrafas. Ninguém notava. E estava sempre com essas festas de cantoria,
de dança, muita, a gente dançava muito, muito feliz de dançar. E depois
saíamos a pé, andávamos a pé pela cidade, sem medo. Isso foi ontem, gente.
Dudude Hermann

Espuma de feijoada

Almoço da família Tavares, parentes de
Dudude, em Belo Horizonte, 1962.

Na época que eu comecei a escrever o Baixa gastronomia, em 2009, estava
na época da gastronomia molecular, Ferran Adrià, o restaurante dele
era o melhor do mundo e ninguém escrevia sobre culinária popular. Mas
onde as pessoas de verdade comem? As pessoas não comem espuma
de feijoada, então, onde elas comem? Foi aí que me deu o estalo: alguém
tem que escrever sobre isso. Não é nada pejorativo, mas eu acredito no
tripé qualidade em primeiro lugar, fartura e preço acessível. Se o rango
for bom, farto e barato, não tem nada melhor. Hoje infelizmente as coisas
estão mudando. Estão deixando de fazer um pernil, em prol de facilidades
medíocres como batata frita de saco congelada. Você fazer em casa, beleza,
porque está com pressa, com preguiça, mas acho que um restaurante ou
boteco, se vai servir, tem que servir da melhor forma. Eu sei o que as pessoas
buscam, porque quando eu posto elas falam: “Nossa, é isso mesmo!”. Coisas
simples, cara, cortar uma batata e fritar.
Daniel Carlos Gomes Neto
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Princesa Isabel
Minha roupa de princesa do Rosário era uma roupinha azul-clarinha.
Era um tecido de malha, tipo jersey. Tinha muitas anáguas por baixo,
então ficava bem rodadinha. Quando eu era pequena, ele vinha no meu
pé. Era um vestido de alcinha, e como princesa não podia mostrar os
braços, tinha um casaquinho de veludo de manga curta. Enquanto esse
colete serviu em mim, essa roupa foi minha. Daí para a frente passou
para a minha irmã menor e compraram outra para mim. Nossa coroinha também não era igual à coroa dos adultos. Era de flor, branquinha,
e de tecido. Depois, quando fiquei maiorzinha, meu pai fez minha coroa
de princesa, que era a coroa de ponta de lágrimas, que era o padrão de
coroas desta casa. A lágrima foi escolhida como símbolo de singeleza,
simplicidade. Eles faziam essa coroa pintada de tinta esmalte prata, que
é o padrão até hoje. Eu nasci no dia 13 de abril, no dia 13 de maio era a
festa do Rosário, então fui coroada princesa do Rosário com um mês de
nascida. Hoje eu sou rainha, mas sou princesa sempre, nasci princesa.

O meu
pensamento
tem a cor do
seu vestido.

Isabel Casimira Gasparino

Zero grau
Mamãe, quando se casou, trabalhava nas Lojas Loop. Era um lugar chique, elegante; iam muitos ingleses lá. Tinha uma senhora, inclusive, muito amiga, que
a deixou costurar na máquina dela. Mamãe, grávida, ia costurar lá no bairro
Serra, longe do Prado, onde nós morávamos. E Belo Horizonte era fria. Umas
senhoras idosas que moravam aqui acima da nossa casa, elas falavam que
aqui amanhecia tudo branquinho a relva, de tanto frio que fazia. A cidade era
entrecortada de rios, todas essas avenidas que você está vendo aí eram rios.
Como não ia fazer frio? Mamãe conta que quando eu nasci era mês de julho,
24 de julho, e nossa casa não era de laje, era de telhado. Aí ela amarrava bem a
touca, porque eu era agitada e tirava tudo. Mamãe amarrava a fralda no meu
queixo para não pegar friagem no ouvido.
Vera de Assis
Milton Nascimento e Lô Borges,
em “Um girassol da cor do seu cabelo”

O Serra é um bairro da zona sul de Belo Horizonte.
Seu nome deriva do Córrego da Serra, hoje canalizado. O Prado, por sua vez, fica na região oeste. Foi batizado assim por ter sido a sede do primeiro hipódromo da cidade, o Prado Mineiro, inaugurado em 1909.
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Luxo
Tive um terno feito pelo meu avô. Foi uma honra, mas foi
também uma burrice porque eu ainda era criança, então
pouco tempo depois eu não conseguia mais entrar. Era
incrível você vê-lo quando ele esticava o tecido sobre a
mesa para começar a fazer o trabalho de modelagem.
Ele praticamente não precisava usar a fita métrica ou a
régua. Vinha, anotava as medidas, analisava seu corpo,
via se tinha algum vício de postura ou algo do tipo, ia
para a sala, abria o tecido, riscava… Depois ele vinha com
aquela tesoura gigante e pesada, cortava, costurava
aqueles pedaços todos que você não entendia nada e, de
repente, punha em você e ficava perfeito. Você precisava ver, era impressionante. Ele entrou nessa alfaiataria
como assistente aos dezesseis anos, e em pouco tempo
começou a ter clientela. Era uma alfaiataria grande, com
vários alfaiates, mas ele tinha os clientes dele. Até que
uma hora percebeu que dava conta de sair e fazer carreira solo. Foi junto do prêmio que ele ganhou, em 1970, da
Tesoura de Ouro. E justamente nessa época ele percebeu que a alfaiataria ia cair em desuso, porque estavam
começando a chegar os grandes magazines. Ele começou
a ver o produto que ele fazia pendurado na arara da loja
e falou: “Estão industrializando meu saber”. Mas ele também pensou: “A alfaiataria vai se tornar algo de nicho, e,
portanto, de luxo, porque o mercado vai diminuir a ponto
de o preço subir por uma questão econômica, de escala”.
Ele viu isso antes de todo mundo, tanto que comprou
uma casa na Rua Santa Rita Durão, e abriu lá a primeira
boutique de luxo masculina de Belo Horizonte.
Lucas Durães
Vera de Assis, vestida pela sua mãe para cantar com o
coral da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais no Teatro
Francisco Nunes. Cantou três operetas nesse dia:
"Casa das Três Meninas", "Sonho de Valsa" e "Condessa
Maritza". Por décadas quase todas as suas roupas
foram costuradas por sua mãe. Hoje Vera também
Belo Horizonte, cidade surpreendente
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Hoje vou assim
Eu já tinha perdido dois filhos ali pela altura de 2005 e achava que já
não queria mais essa experiência. “Não, ter filho não é para mim.” Mas
aí aconteceu que me apaixonei por um colega de trabalho, o Gui, e começamos a namorar. Em 2006 a gente teve um término e eu parei de
tomar pílula. Em junho a gente voltou a se encontrar e eu engravidei.
Ele ficou apaixonado pela ideia, mas continuamos morando separados: isso por causa do trauma dos nossos casamentos anteriores.
Aí eu comecei a esperar o Francisco. Estávamos muito felizes, mas
quando eu tinha sete meses, aconteceu o que ninguém esperava. Era
um dia bonito, maravilhoso, 17 de janeiro de 2007. Nesse dia eu entrei
para uma reunião, mas antes mandei um SMS para o Gui dizendo
que eu o amava. Aí saio da reunião, vou ver ele não tinha respondido.
Liguei para o trabalho dele na época, falaram: “Não veio trabalhar”.
Eu estava um pouco ansiosa, claro, mas, mesmo assim, fui para a
terapia: “Calma, isso é trauma. Já perdi minha mãe, meu pai, já perdi
dois bebês”. Mas no meio da sessão, eu não consegui. “Preciso ir na
casa dele.” Fui lá, o carro estava parado na porta. Eu não tinha a chave
do apartamento, a gente respeitava a privacidade um do outro, mas
de onde eu estava eu ouvia as cachorrinhas latindo desesperadas,
ouvia o telefone tocando, ouvia o celular tocando. Aí toquei a campainha da portaria: “Ah, eu sou a namorada do Guilherme”. Deixaram
entrar. Fiquei diante da porta, ela tinha um olho mágico. Desatarraxei.
Quando eu olhei pelo buraco, ele estava caído de bruços. Nesse meio-tempo, veio um policial que morava do lado, começou a ligar para a
polícia. Aí chegou gente, chegou o irmão dele, arrombaram a porta, e
ficou aquela confusão. Ele tinha ido para uma aula de squash, voltou,
tomou banho, provavelmente se sentiu mal e morreu. Deve ter sido
mais ou menos entre nove e dez da manhã. Aquilo mudou a minha
vida. Completamente. Porque era uma dor que eu achava que nunca
ia passar. Depois teve outros casamentos, mas essa história é muito
definidora da minha revolução pessoal e profissional, porque tudo
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mudou a partir daí. Quatro meses depois eu comecei a escrever um
blog para o meu filho, onde eu contava para ele sobre o pai, sobre meus
pais e tal. Dois meses depois, Francisco nasceu: saudável, superlindo. O
Francisco salvou minha vida porque quando eu vi que o Gui tinha morrido, eu lembro de eu perguntar para mim mesma: quanto tempo vai demorar para eu morrer também? De tanta dor que eu senti. Eu falo que
o coração dele bateu por mim e por ele durante dois meses. Quando o
Fran nasceu, eu sentia as duas coisas: uma alegria muito grande de ser
mãe e uma tristeza muito grande de ter perdido um amor. Sem dúvida, minha vida se divide entre até 2007 e depois de 2007. Depois, com
o tempo eu fui tentando elaborar a situação e voltei a pensar sobre a
minha feminilidade. Onde estava o meu sexo? Onde estava a mulher?
Como sempre tive familiaridade com roupas, sempre gostei, acho que
essa foi uma forma de trazer esse lado todo de volta. Um dia, eu cheguei na agência, achei muito legal a roupa com que eu tinha ido — hoje
acho horrível. Era uma sobreposição de coisas. Mas enfim, achei legal
e falei: “Gente, tira uma foto aqui para mim”. Aí criei um blog chamado:
“Hoje vou assim”. Tirei uma foto, falei: “Todo dia eu vou tirar uma foto
com a roupa que eu for trabalhar”. Na verdade, eu olho para isso e faço
uma retrospectiva e analiso: “Por que eu coloquei na internet?”. Mas na
época eu não pensei nisso. Eu falo que isso é uma coisa assim: a coragem realmente te leva a fazer coisas. O que é a coragem? Recentemente, eu soube que a palavra coragem, a etimologia da palavra coragem
é: agir com o coração. Então foi mais ou menos isso: acabei criando o
primeiro blog de looks do dia do Brasil. Não foi o primeiro blog de moda
no Brasil, mas foi o primeiro blog de look do dia. Acabei ficando famosa
no final das contas e me transformei em uma referência de moda sem
nunca ter estudado moda. Aí me dediquei só aos blogs. Estava começando de novo aos quarenta anos.
Cris Guerra
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Spa da Gilmara
O Favela começou em 2014, que foi o ano em que eu voltei do mestrado. Ele foi
idealizado pelo João, meu namorado. Lembro que a gente queria algo nessa perspectiva de aceleração de negócios na periferia. E aí conversamos, desenhamos o
que seria a nossa primeira jornada de formação e abrimos chamada lá no Morro
do Papagaio. Imprimimos uns folhetinhos, fizemos uns cartazes e fomos. Eu lembro de chegar nas pessoas e perguntar: “Você é empreendedor?”. A pessoa olhava
para a nossa cara, tipo… Aí a gente mudava: “Você quer abrir um negócio?”. “Ah,
eu já tenho o meu salão há dez anos.” Ou, sei lá: “Tenho uma mercearia.” “Pô, você
é empreendedor e tal, vem fazer o curso com a gente.” Anos depois, a gente vê o
resultado. Por exemplo a Gilmara, que participou do nosso piloto. Ela reformou o
espaço dela, abriu o primeiro spa de noiva dentro do Morro do Papagaio, conectando até com o público evangélico que era da igreja da qual ela fazia parte. Hoje
já na segunda unidade do salão dela. Virou um empreendimento familiar, que hoje
emprega ela, as duas filhas e o filho, que está com a barbearia no andar de cima. E
já com toda pegada das redes sociais, bacana. O Instagram dela está superbonito.
Tatiana Santos Silva

O Morro do Papagaio é uma favela da zona sul
de Belo Horizonte, conhecida por ficar próxima
a áreas valorizadas da cidade como Belvedere
e Mangabeiras. Tem aproximadamente 17 mil
habitantes espalhados por uma área de 477
mil metros quadrados.

Vó Juracy, uma das grandes referências e
inspirações no bem vestir para Cris Guerra,
hoje escritora e palestrante, presença ativa
no debate sobre moda no Brasil. A foto é da
Belo Horizonte, cidade surpreendente

década de 1950.
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Olha o seu tênis, mano
Eu morei a infância praticamente inteira no Baixo Vera Cruz, e eu tinha amizade
com a rapaziada de lá da rua. Naquela época era chão de terra batida, minério,
vermelhão. Eu lembro que a galera, para poder sair para uma festa ou algum
bagulho, enrolava um saco plástico no pé para não sujar o tênis. Na hora em
que você saía do morro, tirava para estar limpão. Depois eu virei rapper, subi na
vida e criei uma ONG, comecei a dar força pras pessoas: ajudar quem não quer
entrar, quem quer sair do tráfico. Eu entendi que é legal dar uma boa ideia para
as pessoas, mas também entendi que só dar uma boa ideia não resolve o problema, não coloca comida em casa. Eu lembro de uma vez que fomos fazer uma
mobilização na boca. Nossa, mano, cheguei para um molequinho que devia ter
uns dez ou onze anos, e estava ali de avião. Cheguei e falei: “Pô, vamos colar na
ONG ali conosco, fazer curso, DJ, grafite, break, rap”. O moleque me olhou assim
e falou: “Ô, tio, você quer me ajudar?”. “Quero.” “Por que você não se ajuda primeiro?” O moleque com onze anos, cara. Peguei e falei: “O quê? Como assim?”.
Ele falou: “Olha o seu tênis, mano; na sola. Sua calça toda puída. Sua blusa furada. Você quer ajudar quem? Olha o ‘patrão’ lá (ele apontou para o ‘patrão’). Olha
o tênis dele, mano, olha o carro dele. Ele tem alguma coisa para me oferecer.
Você vai me ajudar como?”. Voltei para casa, fiz uma reflexão e falei: os moleques estão certos, velho. Como eu posso mostrar para o cara uma perspectiva
se eu não sou o meu cartão-postal? É complicado. Aí eu entendi isso, de que
tipo de abordagem tem que ser. Eu entendi que, com a minha arte, eu consigo
tocar muito mais do que tentando chamar o menino, levar e tal.
Flávio Renegado
O Alto Vera Cruz é uma comunidade de cerca de 23
mil habitantes da região leste de Belo Horizonte.
O bairro possui uma vida cultural diversificada,
principalmente em relação à cultura negra, e ainda
associações comunitárias e instituições que têm
forte atuação na área social.

Mestre Conga, ao meio, com seu irmão (esq.)
e o diretor da Escola de Samba "Deixa Falar",
na Vila Cabeça de Porco (atual Aglomerado da
Serra), Ribeirão das Neves, 1968
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Umas sim, outras não
Chegar junto e
correr junto Isso
a gente sabe fazer
Acho que a
gente sabe viver
Vou alugar um apê
no Renascença

Belo Horizonte não foi um Curral del Rei que cresceu, que teve igrejinha,
escola. Não, ela foi pensada como todo: ela nasce de um movimento
falso, superficial. Belo Horizonte surge como cidade planejada, intencionada. Ela é positivista na raiz e o positivista básico, que era o Aarão Reis,
um engenheiro da melhor qualidade, aluno da Politécnica do Rio, aluno
da Politécnica em Paris, reuniu uma equipe primorosa chamada Comissão Construtora da Nova Capital, fez o levantamento. Todo o acervo
está no Abílio Barreto, você pode ir lá apanhar os mapas, o levantamento, o plano da distribuição da água, da água da chuva. Ele planejou a
cidade nos modelos de Paris. Ele era da Politécnica parisiense, a escola
do Haussmann, a escola que fez o projeto parisiense em 1870. Então
surge essa cidade, que foi elogiadíssima, mas guardou questões terríveis. Algumas coisas se realizaram, outras não.
Maria de Lourdes Caldas Gouveia

O arraial do Curral del Rei foi uma área ocupada
por fazendeiros no início do século XVIII, e foi
posteriormente elevado a freguesia da comarca de
Sabará. Em 1823, tinha uma população de 1339
habitantes. Em 1897, ali foi construída a cidade de
Belo Horizonte, nova capital do estado de Minas
Gerais, em substituição a Ouro Preto.

Inaugurado em 1943, quando Juscelino Kubitschek
era prefeito de Belo Horizonte, o Museu Histórico
Abílio Barreto possui um rico acervo fotográfico,
iconográfico e bibliográfico, além de 1100 objetos.
Um de seus destaques é o casarão oitocentista que
foi a sede da Fazenda do Leitão, ainda nos tempos
Hot e Oreia, em “Relação”
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do Curral del Rei.
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Balança
A Rua da Balança se chamava assim porque era onde
pesavam os bois. E ali se chamava também de “boiadeira” porque pesava os bois para colocar no vagão
para transportar para outros lugares. Tinha esse curralzão, que chamavam de “boiadeira”. Os bichos ficavam lá guardados enquanto ia pesando para colocar
no vagão para mandar para onde tinha que mandar.
Isabel Casimira Gasparino

Povo na rua
Com o término da guerra começaram a pipocar blocos, escolas de samba. Então a gente saía participando de cordão, saía
através do arrastão, através de bateria de bloco, bateria de
escola de samba. A gente ia. Eu participei da escola de samba
lá na divisa do Horto com Floresta: Escola de Samba Remodelação da Floresta. Mas antes dessa tinha duas escolas. Em
1938, já existia a Escola de Samba Pedreira Unido, que era
dirigida por Chuchu, Coquinho, Zé Pretinho, Paulo Corcunda e
outros. Popó se desentendeu e, como ele morava na Barroca,
criou uma escola de samba lá. Mas a Barroca não era o que
é hoje, era uma vila popular. O desfile era na Avenida Afonso
Pena. E era tudo misturado, branco, preto, sem preconceito.
Nos clubes, sim, cada um tinha lá suas regras, seu regulamento, mas na rua era misturado, nem tinha como separar.
Pausa no set de "A Hora Vagabunda". Lá em

Mestre Conga

cima, vemos os atores Cynthia Falabella,
André Brasil e Luiz Fireball. A foto é de 1998,
já o filme, de 1999.
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Grande e pequena
Belo Horizonte cresceu, mas ainda tem uma coisa de você ir
ao Centro, encontrar uma pessoa e começar a conversar, o
que é uma coisa da cidade pequena e ainda existe. “E aí, tudo
bom? Como é que vão as coisas?” Eu gosto de fazer as coisas
andando a pé para ter essa possibilidade.

Mais interior, mais roça
Lembro de vir a Belo Horizonte com a minha mãe comprar
alguma coisa, sei lá; ir ao cinema: ao Cine Acaiaca, ao Cine
Brasil. Eles sobreviveram até quase o finalzinho dos anos
1980, cinemão de rua, quinhentos lugares, lindo! Depois
vinha porque fazia cursinho. Pegava o metrô em Contagem,
descia na estação, ia até a Praça Sete, voltava para a estação e ia para Contagem. No máximo ia ao Palácio das Artes,
a uma rodoviária, mas só aquelas ruas, que é tudo no mesmo perímetro. Pegar ônibus, não. Só depois que me formei
no Teatro Universitário é que eu criei uma relação com a
cidade e vim. Morei no Santo Antônio, no Padre Eustáquio,
no Santa Efigênia e depois no Sagrada Família. Criei essa
relação, mas mesmo assim buscando uma Belo Horizonte
com uma carinha mais de interior, mais de roça.
Marcelo Veronez

Juarez Moreira

Romeu gostoso
Romeu e Julieta foi um espetáculo lindo do Galpão. Ele levou o grupo para
Londres, Amsterdã, Alemanha, a América Latina inteira, foi sensacional. O
Shakespeare estava em cena o tempo todo. Ele é quem falava: “Era uma vez
Verona”. O Romeu pegava a lua, cantava para ela e jogava para a Julieta. Era
uma peça bonita, sabe? Tinha poesia parnasiana, tudo rimado. Muito linda.
Mas isso era um lado, o outro é que era feito na rua, de tarde. E rua, você sabe,
tem de tudo. Tem carro, tem ônibus, tem gente falando. Uma vez um cachorro
mordeu o ator. Ele fez a peça e só foi ao médico depois que acabou. Mordeu
a bunda dele. Uma outra vez tinha uma mulher bêbada, e Romeu e Julieta
naquela poesia: “Oh, Romeu, a luz… A lua… não sei o quê”. E a mulher: “Oh, gostoso. Oh, Romeu gostoso, vem cá, vou te pegar”. Aí parou, não teve jeito. Me
fala, como que você faz peça numa situação dessas?
Teuda Magalhães Fernandes

Projetado por Oscar Niemeyer e inaugurado em

O Grupo Galpão é uma companhia de teatro de rua

1971, o Palácio das Artes ocupa uma área de 18 mil

fundada em 1982. Sua primeira peça, E a noiva não

metros quadrados no interior do Parque Municipal

quer casar, foi encenada na Praça Sete de Setembro.

Américo Renné Gianetti. É o maior complexo

Em 2000, com sua versão de Romeu e Julieta, o

cultural de Minas Gerais, e também um dos maiores

Galpão foi o primeiro grupo brasileiro a se apresentar

da América Latina.

no Globe Theatre, em Londres, reconstituição do
local onde o dramaturgo William Shakespeare (15641616) exibiu algumas de suas peças.
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Papagaio acadêmico
A Escola de Arquitetura da UFMG fica no meio da Savassi, e,
quando eu fiz o curso, a Savassi era uma importante zona boêmia. Era, sobretudo, as boates, a zona gay da cidade. A gente
viveu os anos áureos ali. Nossa, muito legal. Eu achava maravilhoso que a Escola de Arquitetura não estivesse no Campus
da Pampulha, com aquelas distâncias, tudo dependendo de
carro. Achava ótimo que estivesse no meio da cidade, num
lugar superdenso. Tinha uma sala de aula que a vizinha tinha
um papagaio e era maravilhoso: a gente tendo aula de história
da arte e o papagaio não parava de falar um segundo. Essas
coisas vão compondo uma imagem de vida.
Lucas Durães

O discreto charme da burguesia
Quando eu estudei no Santo Antônio tive interação com crianças que o pai deixava de carro na porta da escola, que morava em
condomínio fechado. O colégio tinha uma política de portas abertas na hora do recreio, e tipo assim, o pessoal saía para comprar
lanche nas lanchonetes da rua. E teve um momento de socialização com as meninas da minha sala que foi marcante para mim. Eu
lembro que a gente queria se divertir, eu lá tentando me incluir, sugeri de ir ao Shopping Cidade, que é no Centro. Fazia muito sentido
na minha lógica, porque está no Centro, todo mundo passa por ali.
E aí uma das meninas virou e falou: “Ah, eu não posso ir lá, a minha
mãe não vai me deixar ir porque é um shopping de pobre”.

Roberto Andrés e sua filha Rosa Maria, em
cicloexperição ao ribeirão Arrudas. Redescobrir a

Tatiana Santos Silva

cidade e seus rios é tarefa de um urbanista e de
um pai. Belo Horizonte, 2015.
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Eu sou boy
Eu curti muito a minha fase de office boy, porque boy é aquilo, você
anda para caramba, dá o maior rolezão. E eu conheci o Centro, virei
rato do Centro. Sabia os atalhos, as ruas, como se chamavam os lugares, conheci as lojas, os rolês… Mano, o Centro em si, principalmente o “baixo Centro”, é essa parte da zona boêmia da cidade, é onde
rola o som, onde as pessoas são de verdade. Cada um com a sua
depressão, com a sua loucura ali, mas, sei lá, o cara está ali no boteco
tomando uma cachaça, ouvindo uma batida e sendo ele mesmo.
Flávio Renegado

Trinta gatos pingados
Em 2009 a gente criou um primeiro bloco de carnaval de rua em BH. Saiu de
uma conversa entre amigos, você acredita? Foi tipo: “Ah, vamos fazer um bloco,
igual o pessoal no Rio faz?”. Aí, no que vai, no que conversa, descobrimos que
um outro grupo estava com a mesma ideia, então a gente logo se anima e fala:
“Pô, vamos!”. Chega o dia tinha trinta pessoas e saímos; foi super-histórico
para quem estava lá. Foi uma coisa linda, assim, de vivenciar a rua, com a gente
andando, as pessoas olhando, achando estranho, algumas vindo para o samba,
outras não. O bloco se chamava Tico-Tico Serra Copo. E esse outro bloco, que
a gente conheceu, foi o Bloco do Peixoto. O Tico-Tico era uma turma que tinha
mais a ver com arquitetos, urbanistas e um pouco um povo do cinema; o Peixoto
já era uma galera que vinha mais da comunicação. Viramos amigos depois, é
claro. O trajeto era superbobo: ia nas casas. Muita gente morava na Serra nessa
época, então saia de uma outra casa, que era de umas outras pessoas que eram
do bloco, passava pela nossa, passava perto de uma outra e ia terminar em
um bar. Era um trajeto tão amador que ninguém foi lá ver no bar se o cara ia
ficar aberto. Aí adivinha o que aconteceu? Não estava aberto. Por sorte alguém
chamou uma vendedora ambulante de cerveja: ela foi acompanhando e vendeu
tudo. E assim foi, continuou. Aí choveu, entra em lote vago, entra em agência
bancária; virou um bloco experimental, assim. Entrava em sorveteria, ficava
tocando. Todo mundo se surpreendia com aquele bloco; a cidade vazia, as ruas
vazias. Há dez anos não tinha ninguém em Belo Horizonte no Carnaval.

Que linda a Serra do Curral!
O Carnaval é antigo aqui em Belo Horizonte, mas para te falar a verdade há uns
dez anos ele estava parado. Bem parado. Aí aconteceu que em 2009 a gente
soube que uns amigos tinham feito dois bloquinhos, bateu uma animação e a
gente resolveu fazer o desfile. Foi um ano, inclusive, em que o Carnaval do Rio
deu ruim, saiu na imprensa que não tinha água, não tinha ambulância. E o nosso
aqui, muito gostoso: “Poxa, que massa. Não pode parar isso”. Sei que tem um
chamado no Facebook, organiza uma reunião para montar o Carnaval 2010, e
de repente começa a aparecer gente que a gente não conhecia. Eram poucos
blocos ainda, mas tinha vontade, empolgação. Teve, claro, problemas. O Carnaval nasceu dessa luta de “vamos ocupar a cidade” e foram quatro anos para
a Prefeitura reconhecer a gente, na verdade. A gente fazia reuniões e reuniões,
era um diálogo difícil. Custou a cidade entender que ela tinha Carnaval. A gente
viveu opressão, a polícia chegava querendo prender, que não podia. Eu lembro
de a gente indo para o metrô, fantasiado, e o pessoal não deixar entrar porque
estava caracterizado. “Pô, mas qual é a maior festa do Brasil? É o Carnaval. Você
acha que no Rio de Janeiro o pessoal não anda de transporte público fantasiado?” Então foi isso, a cidade foi se acostumando. Hoje são quatrocentos, quinhentos blocos. Quem não gosta sai; aluga os imóveis. No começo, vou te falar,
até eu achava estranho desfilar com um bloco na Antônio Carlos. Você só passa
de ônibus, correndo. E ali, andando, você fala: “Nossa, que árvore! Nossa, minha
cidade tem isso! Nossa, daqui dá para ver a Serra do Curral, que linda a Serra do
Curral!”. Você vai redescobrindo. É massa, é uma outra perspectiva mesmo.
Janaína Macruz

Escolhida num plesbiscito de 1995 como o símbolo
de Belo Horizonte, a Serra do Curral demarca o
limite sul do município. Sua flora diversificada
possui áreas de cerrado, campo rupestre e mata
atlântica. O ponto mais alto, o Pico Belo Horizonte,
se encontra a 1390 metros de altitude.

Roberto Andrés
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Não te espantes
quando o mundo
amanhecer
irreconhecível.

Enciclopédia da cidade
O que é a praça? A praça é um lugar de encontro, de troca, de visibilidade. Pensando nisso, os positivistas que projetaram a cidade queriam que
a Praça da Liberdade tivesse uma intenção pedagógica. Eles queriam
mostrar como o positivismo é democrático e como as pessoas podem
conviver. Não conviveram. O que os positivistas desejavam? Um lugar
multirracial, interclasses, mas você não se despe das memórias assim.
Então na Praça da Liberdade ocorreu o seguinte: de um lado havia o
footing da boa sociedade, e do outro o footing das pessoas carentes:
soldados, bombeiros, as mocinhas do serviço doméstico.
Maria de Lourdes Caldas Gouveia

Situada no ponto mais alto da cidade à época
da contrução, a Praça da Liberdade foi planejada
para ser a sede do poder. Por causa de seu rico e
diversificado complexo arquitetônico e paisagístico,
o local foi tombado em 1977 pelo Instituto
Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico
(IEPHA), de Minas Gerais.

Paulo Mendes Campos,
em “Para Maria da Graça”
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Cadê a Teuda?
As paqueras eram assim antigamente: a
gente ficava dando voltas em torno da
praça, fazia o famoso footing. Aí você olhava para o rapaz, o rapaz olhava para você.
Dependendo, ele chegava e vocês passeavam juntos. Teve uma vez, eu já estava com
meus dezessete anos um moço foi passear
comigo. Ele se chamava Joel. Lá uma hora
nós saímos do footing para ter privacidade e, de repente, chega papai: “Cadê a
Teuda?”. A minha irmã disse: “Não sei, ela
está com a Virgininha”. Foi até a Virgininha: “Cadê a Teuda?”. “Não, a Teuda está…”
Ninguém podia falar que eu estava com o
Joel. “Cadê a Teuda? Cadê a Teuda?” “Ah,
seu Augusto, acho que foi para lá.” Sei que
papai foi andando até que me achou. Já
chegou metendo a mão na minha cara. E
em casa ainda levei outra surra. Não podia
namorar, era outra época.
Teuda Magalhães Fernandes

E agora, José?
Se eu tivesse que escolher um lugar para
escrever sobre a cidade, seria o Centro. Ele
me marcou por causa do Hotel Turista, daquelas praças todas e da minha experiência
com a noite. Foi a primeira vez que um carro
me parou, um homem abriu a janela e me
abordou: “Ô, rapaz, quer fazer alguma coisa?”. Uma abordagem, cara, isso não existia.
Eu nunca tinha visto uma coisa daquela. O
Centro te coloca diante de tudo: as casas de
prostituição, os bares, aquela coisa intensa,
e eu começando a vida de estudante ali. Eu
escreveria sobre o Centro de bom grado.
José Eduardo Silva Gonçalves

Praça Duque de Caxias, Bairro de Santa Teresa,
Belo Horizonte, 2019
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Praça Sete

O Rainha e a Praça
Você vê lá na Praça da Liberdade que a gente tem um conjunto de
prédios variados, mas a gente tem a base eclética. A gente estava
no pré-movimento moderno, então tinha a Europa como referência máxima: esse ecletismo meio clássico e com a mistura de estilos passados. A maior parte das Secretarias foi construída dentro
desse movimento, ali pela virada do século XVIII, do XIX para o XX.
Depois, você tem os exemplos de movimento moderno, tem o
prédio do Xodó ali e o do Niemeyer, que são rupturas completas
dentro daquele contexto. E o Espaço do Conhecimento, que é um
dos mais fabulosos ali na Praça da Liberdade. O movimento moderno, porém, rompe com isso e cada um faz, dentro do possível,
uma revisão. O pós-modernismo olha para aquele conjunto todo
e começa a citar muito mais o Rainha da Sucata. Você vê que ele
respeita a escala e faz citações até às formas das Secretarias, só
que não passa disso. Queira ou não, marca o momento em que
nós brasileiros passamos a olhar para a nossa história.

Cara, antigamente, o lugar mais icônico do rap
era a Galeria da Praça Sete. Porque era o lugar de
encontro, onde tinha as lojas, tinha os skatistas,
os rappers, os funkeiros. Você ia ali comprar as
roupas do segmento, os discos. Era ali, os encontros eram ali. Depois, nos anos 2000, a gente
começou a evoluir para outros lugares. Nasceu
o viaduto e o Duelo de MCs ali, que virou o maior
do Brasil. Começamos a invadir zona sul também,
pegar as boates e fazer. Hoje, na atualidade, o lugar mais importante da cena é o Viaduto de Santa Tereza. É onde está geral, é onde as pessoas se
encontram, trocam uma ideia, ali é o lugar.
Flávio Renegado

Marcelo Alvarenga
Rainha da Sucata é o nome popular dado ao Edifício
Tancredo Neves, na Praça da Liberdade. Projetado

Situada no cruzamento da Avenida Afonso Pena

por Éolo Maia e Sylvio de Podestá, foi inaugurado

com a Amazonas, a Praça Sete de Setembro é

em 1990. Seu estilo pós-moderno contrasta

a mais movimentada de Belo Horizonte. Ela só

fortemente com os demais prédios do local.

passou a se chamar assim em 1922, época do
centenário da Independência do Brasil. Segundo
historiadores, seu nome anterior era Catorze de
Outubro, data da criação da Comissão de Estudos

Diretas
O primeiro comício das Diretas Já aqui, foi na Praça da Estação.
Aliás, na Praça da Estação não, foi em frente à Rodoviária, na
Afonso Pena. Outro dia postaram no Facebook uma foto da
multidão, que era a foto do pessoal da faculdade, e você fica
tentando se achar lá. Teve aquela mobilização toda, pessoal
querendo ir para Brasília, foi incrível. E aí veio a votação, aquela
tristeza. Eu lembro de ter acompanhado tudo isso.
Rafael Conde de Resende

Belo Horizonte, cidade surpreendente

das Localidades Indicadas para a Nova Capital.

Tombado como patrimônio cultural do município,
o Viaduto Santa Tereza foi construído em 1929.

Duas bicicletas
Entre Rios de Minas fica na cumeeira de
um morro. Nessa cumeeira, você vinha
andando, via uma série de praças: tinha
a Praça da Prefeitura, que era perto da
escola; depois, em seguida a Praça da
Igreja, no ponto mais alto, e outra que
era a Praça do Hospital. Estava sempre
cheio de gente e eu brincava nesses
lugares. Aqui já não é assim. Outro dia,
um fim de semana, eu estava na Savassi, que deveria ser o burburinho da
cidade, e as ruas estavam vazias. Isso
me traz a imagem de que as pessoas
estão em casa vendo televisão. Dá
uma angústia danada. Acho que para
compensar um pouco esse sentimento eu ando muito de bicicleta com as
minhas filhas. A gente passava em cima
do Rio Arrudas, por exemplo, quando
eu estava em Santa Tereza. Parava na
passarela, assim, e olhava o rio, ficava
conversando. Agora dei uma de aniversário para a Rosa: nova, aro 24, tipo
quase de adulto. Para Antônia vou dar
aquela pequenininha, sem pedal.
Roberto Andrés

Ele liga os bairros ao Floresta e Santa Tereza ao
Centro. Importante para a cidade, foi citado em
várias obras, como destaque para “Encontro
marcado”, de Fernando Sabino.
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Praia na praça
Já te contaram a história da praia da estação? Não? Então eu vou ter
a felicidade de contar. É o seguinte: no momento ali, no final de 2009 o
prefeito da cidade reformou a Praça da Estação, que é o primeiro ponto de Belo Horizonte, que é onde a cidade nasce, onde tem a estação de
trem, de onde vinha todo mundo. Isso lá na fundação da cidade, final do
século XIX. Muito bem, mas esse prefeito queria que a praça fosse meio
que privatizada, então colocou um decreto, no dia 28 de dezembro, algo
assim, proibindo evento de qualquer natureza na Praça da Estação. Como
assim proibir evento de qualquer natureza? Então, se você quisesse utilizar,
tinha que pedir uma licença na Prefeitura, e essa licença custava dinheiro.
A praça é uma praça gigante, linda, tem uma fonte no chão; enfim, é uma
beleza, mas não podia ter nada lá. Aí eu sei que essa história se espalhou,
então logo depois do decreto baixado, rolou esse movimento de: “Ah, não
pode evento? Vamos fazer uma praia. Como é que vamos protestar? Como
vamos dizer que a gente é contra essa maluquice?”. Então a gente foi para a
Praça da Estação e tomou um sol. Não é evento, nós estamos tomando sol
de biquíni, de canga, de sunga. Tomando banho na fonte, jogando peteca,
vôlei, frescobol. Era uma grande performance, tinha umas quarenta, cinquenta pessoas. Eu sei que aconteceu essa, depois aconteceu outra, depois
outra, e todo mundo falando: “Claro que eu vou, imagina! E eu vou perder a
oportunidade de tomar um sol na Praça da Estação, de sunga, com os meus
amigos?!”. A história continuou até a praia ter 2 mil, 3 mil, 5 mil pessoas.
E o legal é que a ocupação vai trazendo, também, a ocupação do Carnaval. Todo mundo que queria fazer alguma coisa no Carnaval meio que se
encontrava na praia para ensaiar. Tem histórias incríveis. Tipo desligaram a
fonte, não deixavam a gente tomar banho. Belo Horizonte, em janeiro, faz
um calor do cão e lá é um lugar árido: “O que vamos fazer?”. Chama o caminhão-pipa. Ele parava na Avenida dos Andradas e ficava ali jogando água
para a gente. Tinha um povo que levava prancha, colocavam as pessoas
para surfar no caminhão. Acho bonito esse formato de encontro. É o nosso
jeito de fazer revolução.
Marcelo Veronez

Roberto Andrés durante o lançamento do
Passe Livre BH, 2013
Belo Horizonte, cidade surpreendente
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As mesas de dentro

“Minha linda BH
Eu quero mais
é te amar.
Eu venho embalado na
saudade
Do que foi
nossa cidade.
Vendo o jardim florescer,
Praça Sete onde
a gente se
encontrava
O Pirulito, seu progresso
indicava.
Na Bahia o grande hotel,
O Trianon.
E o bar do Porto
onde o povo
achava bom.”

Mestre Conga, em “Praça Sete”
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“Pai, eu vou ali.” “Ali aonde?” “Ali na esquina.” “Fazer o quê?”
“Comprar refrigerante, docinho, no bar da esquina.” E ele, na
hora: “Não, espera. Vai lá, Renato, compra uma bala para ela”.
Era assim que funcionava: só os homens que iam, a gente não
podia. Eu ia nas casas de aviamento e na mercearia, mas em
bar só fui entrar depois de grande. Já mais velha, quando fiz
parte do Coral, a turma toda ia para o boteco e eu não. Eu com
dezoito anos, você acredita? O pessoal ia e eu voltava para
casa, custei a sair com turma. Depois é que fui indo. E mesmo
mais tarde, quando o pessoal se sentava na rua, nas mesas
da rua, eu preferia as de dentro. Tinha medo de ser vista por
alguém. Para você ver que bobagem.
Vera de Assis

Abelardo Barbosa
Quando entrei nas ciências sociais, eu fui assistir a uma palestra do Chacrinha. Chegou lindo, de terno; veio falar de comunicação de massa. Ele chegou e começou todo mundo a fazer aquelas perguntas teorizadas, citando
aquele comunicador, aquele outro, essa teoria e aquela… O Chacrinha olhou
e falou: “Gente, vocês convidaram a pessoa errada. Eu não sei nada do que
vocês estão falando. A minha comunicação, eu faço de um modo diferente.
Posso fazer?”. Aí falaram: “Pode”. Ele falou: “Ah, então é assim, ó, eu faço assim: quem é homem aí, levanta a mão”. Aí, os homens: “Eu!”. “Quem é mulher
aí, levanta a mão.” “Eu!” “Os homens vão cantar comigo: ‘Eu queria ser um
bicho pra comer você todinha’. E as mulheres: ‘Come eu, painho. Come eu,
painho’.” E depois cantou, dançou, conversou. Gente, foi a maior palestra
que eu já vi. Saindo dali nós fomos para a Veia Poética, o bar que tem ali
na… Tinha na Avenida do Contorno. Derrubaram. O Chacrinha se sentou
nessa mesa, foi enchendo os copos das pessoas e falou: “Pode beber que a
Rede Globo está pagando”. Menina, ele desceu tudo que você pode pensar:
uísque, cachaça, cerveja, linguiça, torresmo, barriga de porco, carne. No dia
seguinte, o bar não pôde abrir. Não tinha mais nada.
Teuda Magalhães Fernandes
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Milton
Belo Horizonte tinha poucos bares na
década de 1970. Tinha o Maletta, tinha
o Cantinho do Lucas, o Lua Nova e um
outro bar, que se chamava Panorama. Geralmente essa coisa de música
acontecia lá no Maletta, na Galeria do
Maletta. Por exemplo, tinha um show
de um cantor, eu ia lá, e ficava aberto
até mais tarde. O Milton Nascimento
eu conheci em 1972 no bar do Tadeu,
que é um amigo nosso que teve vários
bares ali. A cidade era um sossego. Hoje
não, mas na época era bem pacata.
Juarez Moreira

Conhecida como a capital nacional
dos bares, Belo Horizonte tem,
segundo dados da Prefeitura, 28
estabelecimentos desse tipo a
cada quilômetro quadrado. Eles
são tão característicos, que hoje
fazem parte da rota turística da
cidade. A frase “se não tem mar,
vamos para o bar” se tornou,
inclusive, um ditado popular.

Nenel no Mercado Central de Belo Horizonte,

Maria Bethânia
Morro de inveja da geração 2000, que é livre,
leve e solta e namora com quinze anos de idade,
com doze, treze, independente se namora menina, menino, “menine”. Antes não era bem assim, era bem treta. Bares gays eram escondidos,
que maluquice isso. Como assim? Eu fui a um
bar gay, pela primeira vez na vida, com dezessete anos e fiquei assustadíssimo. Vi Nayla Brizard,
que é uma drag queen aqui de Belo Horizonte,
fazendo um show de Maria Bethânia. Era um bar
tipo do tamanho desta sala, ridículo de pequeno, devia caber umas vinte pessoas. Ela corria
entre as mesas, com uma peruca gigantesca
e vestida de Maria Bethânia, dublando Maria Bethânia. Eu fiquei assustado não com as pessoas,
fiquei assustado com a situação. Falei: “Não,
mas espera, está errado isso. Não quero escondido aqui”. Aí, demorei, demorei, porque não
me sentia à vontade, nem com a minha própria
sexualidade nem com esses espaços. Uns anos
depois eu estava no teatro universitário. Aí a
vida abre de uma vez, acaba o sofrimento.
Marcelo Veronez

guiando alunos do Curso Travessia
Gastronômica, do Instituto Amado, 2017.
Belo Horizonte, cidade surpreendente

100 · 101

O boteco

Ovo cozido, estufa, bunda de fora
Você aqui!?
O Heaven foi o grande bar dos anos 1990. É lá que eu ia
todas as madrugas, mesmo trabalhando em empresa
séria. Quando eu viajava, já vinha direto do aeroporto,
com a mala, de terno, e ia para o bar, ficava lá até de
manhã. Se eu pudesse contar de um lugar, eu contaria
desse Dancing Bar que existiu durante dois anos só. Ali
eu comemorei aniversário, eu reuni os amigos, era muito
divertido. Também ia no Lulu, em outros lugares, para
terminar a noite, mas esse Heaven era bacana. A música era boa, o lugar era pequeno. Era onde o Tim Maia
ia quando vinha dar show em Belo Horizonte. Roberto
Drummond frequentava muito, todo mundo. Juntava o
pessoal da publicidade, do teatro, você tinha lá o Pedro
Paulo Cava, que ia para lá com o pessoal do Galpão. Esse
lugar durou dois anos: 1993, 1994. Outro dia fui em uma
pizzaria, quem me recebe na porta é um moreno alto,
forte. Falou: “Zé Du!? Você aqui!?”. Olhei para ele, era o
vigilante do Heaven, o sujeito que olhava para aquela fila
enorme, lotada e falava: “Pode entrar”. Luís o nome dele.
Pô, o cara te conhece vinte anos depois! Bacana demais,
muito divertido!
José Eduardo Silva Gonçalves

Desde que eu comecei a escrever o Baixa gastronomia já visitei mais de
quinhentos bares. E você tem sempre os do coração, não é? O Café Palhares
é um lugar que considero um templo em Belo Horizonte. Abriu em 1938. Ali
eles vendem um prato tradicional aqui, que é o Kaol, com K que na época
eles brincavam, falando que era para dar mais pompa ao prato: “kachaça”,
arroz, ovo e linguiça. Hoje, o prato já vem com uma farofinha de feijão, mas
é um bar com mais de oitenta anos e um balcão que vende esse prato. Ele
é pequeno. É só um balcão no formato de letra U e é justamente o que eu
gosto: não tem televisão ligada, o atendimento é maravilhoso e pouco se
mexeu no bar. Mantém a aura de bar antigo. E tem outros: o bar do João,
que é aqui perto, por uma questão emotiva… O meu pai, quando se mudou
para cá, ia no bar do João. Mercearia do Nivaldo, que tem uma almôndega
deliciosa. Bolão, que é uma tradição aqui da madrugada. Quantas noites
depois de show, eu ia ao Bolão comer macarrão e PF. Bar do Caixote, em São
Geraldo. Alaíde, genial, mãos de fada, que veio com os bolinhos famosos
que ela fazia no Rio. Bar do Dudu, que é um cara que faz uma comida incrível numa cozinha improvisada, com um fogareiro e uma minichurrasqueira.
Esses são alguns, mas têm muitos; com certeza eu esqueci alguém. Hoje,
aqui dentro do Contorno está ficando tudo pasteurizado, está se perdendo
aquela coisa do botequim, do bunda de fora, um botequim pequenininho
que você fica no balcão. Tem um último aqui que é o ABC Lanches, que eu
gosto, mas está ficando tudo muito madeirinha, costelinha ao molho barbecue. Está se perdendo essa coisa do ovo cozido, da estufa, do dono atrás
do balcão. O boteco é uma extensão da casa do belo-horizontino. É onde
ele comemora as vitórias e chora os fracassos. É um espaço de convivência
e de reflexão, seja para pensar em pé no balcão ou conversando. É onde
surgem histórias, é onde as pessoas voltam a se reconectar.
Daniel Carlos Gomes Neto
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Nossa Senhora veio com eles
Eu preparo uma canção
Em que minha mãe se reconheça
Todas as mães se reconheçam
E que fale como dois olhos
Caminho por uma rua
Que passa em muitos países
Se não me veem, eu vejo
E saúdo velhos amigos
Eu distribuo segredos
Como quem ama ou sorri
No jeito mais natural
Dois caminhos se procuram
Minha vida, nossas vidas
Formam um só diamante
Aprendi novas palavras
E tornei outras mais belas
Eu preparo uma canção
Que faça acordar os homens
E adormecer as crianças

No mar da costa da África apareceu uma senhora sobre as águas. Os
brancos se achavam donos dessa divindade (era uma aparição de pele
clara), mas a santa não saía das águas. Às vezes até saía, mas, quando
chegava na terra, que viravam para levar para a igreja, ela voltava para o
mar. Aí fala: “Ao ver Nossa Senhora saindo das águas coberta de flor, oh,
foi na beira do mar que o negro chorou, oh”. Quando viram essa senhora
sobre as águas, o povo negro sabia que era Nossa Senhora que vinha em
socorro, porque eles sabiam que iria aparecer uma protetora e sabiam
que viria do mar, então tiveram a ideia de cantar. No que ela veio para a
terra, fizeram fogo, fizeram uma roda e foram tocando, tocando. Ela foi
ficando, mas quando davam as costas, viam que ela iria retornar para o
mar. Aí tiveram a ideia de colocar alça nos instrumentos, que até então
eram instrumentos chamados de “candombe”, os tambus. Eles colocaram alça nesses tambus, vieram tocando, e Nossa Senhora veio com
eles em cima de um tambor. Esse é o conto da nossa história de Nossa
Senhora dos negros, tradição que vem do tempo da minha avó.
Isabel Casimira Gasparino

Microfone
Quando era criança queria ser artista, então eu cantava, montava palco. O
microfone era uma latinha de massa de tomate: colocava cordão, barbante, e pronto. Ali eu me esgoelava. Decorava as músicas e cantava. Um dia
mamãe e papai chegaram e me viram com o fio da enceradeira. A enceradeira parada, e eu cantando. Tudo para mim servia de microfone: era o
fio do liquidificador, o da enceradeira, o da máquina de lavar. Aí passou o
tempo, as colegas começaram a namorar, eu falei: “Não vou namorar, eu
quero ser artista e, se eu me casar, meu marido não vai me deixar ser”. E
continuei assim, acredita? Firme. Fui me casar bem mais velha.
Vera de Assis

Milton Nascimento e Carlos Drummond de Andrade,
em “Canção amiga”
Belo Horizonte, cidade surpreendente
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Outsider
Minha mãe sempre quis ser cantora, mas um dia minha avó falou
uma coisa seríssima para ela: “Olha, eu prefiro uma filha puta que
uma filha artista”. Uau, né? Aí sei que o tempo passou, viemos
para BH e fomos morar num quarto-e-sala no Edifício Paris, Praça
Raul Soares. Dali ainda fomos para a casa da nossa avó, até meu
pai comprar um apartamento no Gutierrez. Uma memória forte
que eu tenho desse lugar é a da música, porque mamãe foi professora de canto. Era “la la la la la” o dia todo. Nunca esqueço de
uma senhora que vestia roxo; muito elegante, mas um pouco outsider. Ela tocava a campainha e perguntava: “Tem piano?”. A gente
falava: “Tem”. Ela já entrou, já está na sala. Abria o piano, descia a
mão e tocava, tocava, tocava. Depois fechava o piano e ia embora.
Nunca soubemos quem era.
Dudude Hermann

Grupo Experimental Transforma. Esquerda
para a direita: Marco Cavalcanti, Isabel Costa,
Tina, Marilene Martins, Dudude, Rodrigo
Pederneiras, Miriam Pederneiras. Diretório
Central dos Estudantes da UFMG, 1972
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O Gutierrez originou-se da fazenda comprada por volta
de 1900 pelo engenheiro espanhol Leonardo Gutierrez de
Bardon y Bardon. Ele veio à cidade a convite de Aarão Reis,
chefe da Comissão Construtora da Nova Capital. Apesar de
estar próximo a regiões agitadas, o bairro tem características
interioranas como o grande número de casas e a arborização.
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Café com o Chico
A coisa chata da ditadura, que eu vi na época
de produção, era que a gente tinha que fazer
um show de tarde, antes da estreia, para os
censores. Exclusivo. Eles ficavam sentados com
a plateia vazia, e você tinha que fazer o show
inteirinho. Eu achava um saco, mas teve, pelo
menos, uma história bacana. O Chico Buarque
de Holanda veio fazer um recital, ele e o MPB4,
e ele estava proibido cantar o “Apesar de você”.
Aí, o que o Chico fazia? Terminava o show, todo
mundo aplaudindo de pé, de repente alguém, no
violão da banda, fazia a introdução e a plateia
entrava cantando. Genial, cara. Quando acabava
o show o censor — sempre tinha um lá — me
entregava um papelzinho: “Chico tem que comparecer amanhã na Censura”. Ok, eu entrava no
camarim e entregava o bilhete. Aí o Chico falava:
“Não vou não, vai lá e vê o que é”. Eu ia, e o censor falava: “Tem que vir, porque está cantando
uma música que não pode”. Eu até argumentava:
“Ele não está cantando, quem está cantando é
a plateia. Vai ter que prender a plateia inteira”.
Enfim, não teve jeito. Todo dia a mesma história,
até que uma hora a gente sacou que o censor
era fã dele. Queria que fosse lá tomar um cafezinho, você acredita? E a gente tenso. E o Chico
foi? Foi nada. Eu é que ia lá todo dia conversar.
Fiquei conhecido na Censura.
Tutti Maravilha

Yes, Led Zeppelin,
Deep Purple
Quando meu irmão mais velho começou
com essa história de rock, ele comprava
muito disco, tinha muito compacto lá em
casa. A gente tinha sessões para escutar
os discos que saíam; se fosse do Led Zeppelin então, era uma coisa maravilhosa. A
cabeça era bem calibrada: fumava bastante
e escutava. Lembro que a turma ia para a
casa de um amigo chamado Adílson e se
fechava no quarto. E eram só os meninos,
porque quando levava as meninas era ruim.
A gente ouvia em silêncio, você imagina:
Yes, Led Zeppelin, Deep Purple, Jethro Tull.
Colocava no talo, no escuro, mas as meninas
conversavam, e aí não dava. Era clube do
Bolinha mesmo.
José Eduardo Silva Gonçalves
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Disputa de samba enredo no Teatro Francisco
Nunes, 1978. Foto tirada por Mestre Conga.
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Você não vai ser igual
ao John Lennon
É matéria, é som, é alma
Tipo anos 1990, aí, eu já tinha uns treze, catorze anos, um “patrão”
lá da quebrada mudou para perto de casa. E aí, na sexta-feira, o
cara colocava o som alto para caramba, parava só domingo à noite.
O som era muito louco, batidão. Eu falava: “Que bagulho é esse?”.
Porque eu não conhecia. O cara colocava aquilo tão alto que parecia que estava na minha casa. Eu ficava ouvindo, aquele som foi
entrando em mim e eu já passava a semana esperando o cara pôr o
som, tá ligado? Uma vez estava sentado num beco, perto do portão
dele, ouvindo, ele passou e falou: “E aí, beleza?”. Falei: “Beleza”. “Pô,
qual que é? Toda hora que passo, você está sentado no portão, qual
que foi?” Falei: “Pô, mano, gosto do som que cê coloca, fico curtindo
aqui”. Falou: “Entra aí”. Falei: “Pô, não posso entrar na sua casa”. “Por
quê?” “Minha mãe falou que, se eu entrar, ela me arrebenta.” Ele
falou: “Entra aí agora, se não vou dar um tiro no seu pé”. Fui e entrei.
Lembro da cena até hoje: o cara tinha um paredão de som, tipo da
Furacão 2000. Tinha um fluxo mesmo, pesado de som. O cara tinha
vários… tipo engradados de cerveja, só que com vinil. Ele pegou e
colocou um vinil e falou: “Você sabe o que é isso?”. Eu falei: “Não”.
“Mano, é o Brown.” E eu falei: “Pode crer”. Aí ele deu aquela filosofada de maluco assim: “Mano, o Brown é matéria, o Brown é som, é
alma”. E me apresentou o James Brown. Ele tinha todos os discos
do James Brown, todos os singles, todos os LPs, tudo. Eu ficava lá
com ele. Aí que eu conheci James Brown.

Um dia, na rua, encontrei um rapaz que tinha largado a música para
ser engenheiro. Ele me viu tocar em 1976 ou 1977, me chamou em
um canto e falou: “Eu não toco mais, por conta de ter um salário na
empresa, mas comecei até a adoecer, cara, então eu te aconselho: faz
o que você gosta”. Nunca mais vi esse rapaz, mas na época ele estava
vivendo um conflito, estava deprimido. Já para mim, ao contrário, foi
bom ter continuado com a música, até porque foi nessa época que o
Clube da Esquina deflagrou tudo. Foi através dele que uma geração
resolveu fazer música a partir de Belo Horizonte. As coisas eram muito
Rio e São Paulo, a eclosão do Clube da Esquina mudou tudo: já não era
bossa nova, não era tropicalismo, não era Beatles, não era chorinho.
Era música feita em Minas. Foi bom ter continuado. Agora tem uma
coisa: a música exige dedicação. As pessoas se encantam com o mito
do artista. Você quer ser o John Lennon, o Frank Sinatra, o Sting, e
acaba esquecendo que o músico é um servidor, é igual a um enfermeiro, um motorista de táxi, um garçom, um cuidador. Você sempre tem
que se lembrar disso.
Juarez Moreira

Um som inovador que misturava músicas folclóricas mineiras,
temas eruditos, jazz, bossa nova e pop rock (especialmente
Beatles). Essa é uma das maneiras de definir o estilo do Clube
da Esquina, grupo de músicos e poetas mineiros dos anos
1960 que criou canções inesquecíveis. Milton Nascimento,

Flávio Renegado

Lô Borges, Beto Guedes, Wagner Tiso e Flávio Venturini são
alguns de seus expoentes. Segundo versão contada por Lô
Borges, certa vez eles estavam reunidos quando um amigo
passou de carro e os convidou a ir a um clube frequentado por
pessoas abastadas, ao que um deles teria respondido: “Nosso
clube é aqui na esquina”.

Belo Horizonte, cidade surpreendente
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Alceu com Alice in Chains
Nós éramos uma banda muito louca, cara, abríamos o show com bossa nova e, no meio, tocávamos Alice in Chains, Alceu Valença. Era uma
banda de rock, só que rolava música brasileira também, então, tinha
um Alceu, “Tu vens”, e aí entrava com um “Man in the box”, do Alice in
Chains, “Black”, do Pearl Jam, e Capital Inicial. A gente tocava num lugar ali ao lado da PUC, o Chopinho Rosa. Era um boteco pequenininho,
cara, podia beber cerveja a vontade e o cachê era cinquenta reais, ou
seja, dez reais para cada um. É como se hoje, o cachê fosse cinquenta
reais para cada, mas tudo bem. A gente pegava os dez reais, bebia
mais e ainda sobravam dois reais para comer um X-tudo no carrinho.
Foi uma época legal. O nome da banda era Mesa Doze, porque era
a mesa em que a galera bebia. Chegando lá, tinha essa mesa para
nós. Aí os caras falaram: “Ah, vamos pôr mesa 12”. Um nome horrível,
nome de pagode para uma banda de rock, mas tudo bem, se você for
ver era uma banda de rock que tocava bossa nova.
Daniel Carlos Gomes Neto

Acima: Juarez Moreira no
violão em seus primeiros
acordes na cidade de
Guanhães, iluminando um
baile local, 1968.
Abaixo: nosso mesmo
personagem, agora
consolidado, ao lado de
Hermeto Pascoal. Studio
108, Belo Horizonte, 1994.
Belo Horizonte, cidade surpreendente
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Cabelo molhado
Minha mãe nasceu numa família conservadora, puritana, e foi o primeiro e único caso da família de ter
engravidado solteira, o que, na época, era um escândalo. Ela conheceu meu pai quando tinha dezesseis
anos e ele, dezoito. Quando ela tinha uns vinte anos,
diz ela que ainda era virgem, meu pai tanto insistiu
que um belo dia disse: “Chega, não aguento mais segurar”. E engravidou. Quando ela foi contar aos meus
avós foi um drama absurdo. Minha avó obrigou-a a se
casar na sala de casa, porque estava envergonhada.
Ela ficou tão brava, tão chateada, que fez uma festa
minúscula, para pouquíssimas pessoas, e ainda fez
questão de descer as escadas de cabelo molhado. Ela
queria mostrar o tanto que ela estava achando ruim
estar passando por aquela situação na vida dela.

Não precisa medo não,
não precisa da timidez,
todo dia é dia de viver.

Lucas Durães

Café

Fernando Brandt, Lô Borges e Marcio Borges,
em “Para Lennon e McCartney
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Meu avô amava tomar café, não vivia sem
café, e no interior, volta e meia, tinha
casamento. Sempre era aquela festa, mas
a dona da fazenda nem sempre tinha o
costume de passar café toda hora. A coisa
durava dois, três dias, e ele ficava com vergonha de ir à cozinha pedir café, então uma
vez ele chamou os amigos e falou: “Olha,
vou bolar um plano com vocês. Eu vou
passar mal no banco da varanda, na hora
que a dona da casa vier vocês vão falar que
isso costuma acontecer comigo, mas que
um café me sara”. Aí foi dito e feito, ele começou a desmaiar, a dona da casa veio: “O
que está acontecendo?”. “Ah, não sei, ele às
vezes tem isso; geralmente café melhora.”
Ela correu na cozinha e mandou passar um
café. Dizem que ele se levantou só de sentir
o cheiro. Aí a dona da fazenda lá pegou a
mão dele, levou na cozinheira e falou: “Olha,
quando ele quiser um café, você passa um
café novo, ouviu?”.
Marcia Clementino Nunes

RSVP
Na minha família nós gostávamos muito
de festa. Muito, muito, muito. E festas
gigantes. A gente amava forró, discoteca,
rock‘n’roll. E, quando a coisa estava meio
ruim, sempre uma tia, outro tio, as pessoas se reuniam e faziam. Tinha até um
costume louco que era desconvidar. Você
precisava avisar que não ia ter festa, porque tinha o risco de a família inteira aparecer na sua casa no dia do aniversário.
Minhas tias tinham muitos filhos: cinco,
sete, quatro. Se você não desconvidasse
aparecia lá, por baixo, umas quarenta
pessoas.
Marcelo Veronez
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Não estamos sozinhos
No primeiro dia da festa do Rosário nós nos reunimos e rezamos a reza dos
nossos ancestrais. Do dia dois em diante, eu faço a abertura e o boi vai para a
rua. Alguns que são mais novos e dão conta de acompanhar vão junto conversar, buscar, explicar, reunir dinheiro. Sai todo dia às oito horas e chega às dez da
noite. Levanta a bandeira na sexta, no sábado é a festa, no domingo encerra. É
a nossa tradição. Você vai ficar sem dormir, sem comer, vai fazer o que tiver que
fazer, mas não vai deixar a peteca cair; a corda não vai arrebentar na sua mão. É
importante ter esse compromisso com a espiritualidade, porque nós não estamos sozinhos nesse mundo. Vou contar uma história aqui: uma vez eu estava
num avião, numa viagem para Angola e começou uma turbulência. Foi uma hora
e meia de turbulência. Balançava, balançava, balançava e eu: “Será que vou morrer de acidente de avião?”. Fiquei pensando qual o sentido daquela tempestade,
até que uma hora olhei para o canto e vi que tinha uma janela aberta. Aí, olhando
melhor, eu observei que a chuva estava caindo forte, mas não caía assim, de cima
para baixo; ela caía de lado, formando ondas. E aí então que eu percebi: aquela
água batendo como onda, era como se o avião fosse um navio aéreo. Era o reverso, a travessia reversa. Eu vim pelo Atlântico num navio e retornei para Angola
em outro navio, que era o navio aéreo. Eu achei esse negócio tão lindo e quando
percebi que aquilo era um navio que estava me trazendo de volta para Angola,
senti meu coração em festa e ouvi a voz falando comigo assim: “Nós estamos no
navio e viemos escoltar a senhora de volta para Angola. Estávamos esperando
a senhora para retomar”. Eu falei: “Me esperando?”. “É.” “Ora, mas por que vocês
não voltaram antes? Por que me esperar tantos anos, tanto tempo?” E aí eles
disseram: “Era o nosso compromisso, nós nos comprometemos de só retornar
para a nossa terra, quando a senhora retornasse, nós somos a sua escolta”. Eu
tornei a perguntar: “Vocês ficaram me esperando esse tempo inteiro?”. “Sim, era
o nosso compromisso, mas nós não vamos retornar com a senhora de lá, o nosso
compromisso era a escolta de volta.” Eu falei: “Muito bem, e eu vou ficar sozinha?”. “Não, outros serão designados para sua escolta.” Eu achei isso um carinho…
Meu coração até dói. Foi um cuidado da ancestralidade comigo, conosco. Eu me
senti muito especial de saber que não estava sozinha, achei aquilo maravilhoso,
maravilhoso, maravilhoso. Dali, começaram as respostas às perguntas que eu
tinha, os vazios da mente de não saber o porquê de certas coisas. Cada um tem
sua resposta, e esta viagem foi a minha resposta. Quando desci em Angola, eles
se despediram de mim e eu fui cuidar dos compromissos. Foi maravilhoso, foi
tudo muito lindo, muito lindo mesmo, e por isso eu respeito a tradição. Eu não
imaginava nunca passar por nada daquilo quando entrei naquele avião, nunca.
Não tem onde eu inventar, eu pensar numa história magnífica desse jeito.
Marcelo Play (esq.) e Guilherme, seu irmão
(dir.), no carnaval de Perdões -MG, anos 1980.
Belo Horizonte, cidade surpreendente
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Apertem os cintos

Em memória do Opalão
Toda vez que eu preciso me ver, voltar para mim, eu me sento ali naquele quintal, e fico lá.
Observando, observando, pensando: “Meu Deus, quantas histórias esse quintal tem”. Ali
mamãe fazia fogueirinha de São João, de Santo Antônio. Ali o papai colocava batata-doce para assar debaixo da fogueirinha. Ali a gente brincava de roda, colocava palco. Ali que
começou tudo, até os ensaios do grupo da quadrilha. Eu me recordo que num dos aniversários de papai o padre Antônio Gonçalves, que era o nosso vigário, viu nossa brincadeira
aqui no quintal e falou: “Por que vocês não montam uma quadrilha meio de verdade?”. Sei
que foi, não foi, no fim nós fizemos. Era 1978. Eu montei a coreografia todinha da quadrilha, com 21 passos. Nunca tinha feito antes. As roupas cada mãe fez a sua e fomos competir na Feira Coberta do Padre Eustáquio. Esse concurso teve quatro grupos e ganhamos
em primeiro lugar. Um ano depois, em 1979, fizeram o primeiro… Chamava Forró de Belô,
lá na Praça da Estação, que é um lugar sagrado para nós, do movimento junino. Tinha 45
quadrilhas. Chegamos lá e era assim: três dias direto de competição, no último dia sobraram três. E a nossa lá no meio. Eram vinte minutos para cada grupo e eles colocaram as
três para dançar dez minutos. Quando veio a nossa vez, a gente não tinha torcida, mas
todo mundo começou a gritar: “Já ganhou, já ganhou”. E ganhamos mesmo. Nós choramos, fizemos a volta olímpica na praça, carregamos o papai, jogamos ele para cima, que
nem faz com técnico de futebol (ele quase caiu). Nossa, você não sabe, foi a glória! O grupo é a minha história de vida. Nós completamos 41 anos este ano e aí o que não falta são
histórias. Uma emocionante foi quando eu estava grávida da minha filha, que eu dancei no
Arraial de Belô. Engravidei em maio e dançamos no final de junho, princípio de julho. Com
meu filho também, os dois participaram do movimento junino dentro da minha barriga.
Uma outra história, essa foi de matar. Eu e o meu marido estávamos com o carro do papai,
era um Aero Willys. Não… Era um Opala. A gente indo se apresentar, não é que esse Opala
vai e morre? Vindo de Venda Nova, morre ali, no meio da barragem da Pampulha, na parte
de cima. Aí eu, vestida de quadrilha, grávida, empurrando o carro e ele dirigindo. O pessoal passava de carro e gritava: “Alavantú”, “Anarriê”. Eles falavam assim: “Olha a chuva, vai
chover em todo mundo”. Agora pensa se alguém parou para nos ajudar? Só depois, lá na
frente, é que um moço ajudou e tiramos o carro daquela parte crítica. Chegamos em tempo ainda e dançamos, mas pingando suor.
Vera de Assis

As festas juninas (Santo Antônio, São

Essa é para o José
Roberto Wright
O dia mais feliz da minha vida foi o dia que
o Galo ganhou a Libertadores. Acredita que
antes eu passei mal, cara, de tensão? Começou o jogo eu fiquei meio com febre. Eu e
meu pai. Porque meu pai sempre foi isento
como jornalista, ele tinha uma coluna no
jornal e ninguém sabia se ele era atleticano,
cruzeirense ou americano, mas depois que
aposentou, virou fanático. O Atlético jogou
contra o Olímpia, do Paraguai, e fez um gol
no comecinho do segundo tempo. Sei que
foi indo, deu trinta minutos eu resolvi ir
para uma área que tem na casa do meu pai
e fiquei lá ajoelhado e rezando. Parecia um
muçulmano, cara, deitado com a cabeça no chão. Como meu pai mora na Praça
da Savassi, tem uns bares atrás e aí eu só
escutava o “uuuh!” da multidão lamentando. Foi um dia surreal, surreal. Estava tudo
parado na cidade e aquela gritaria na rua.
Eu ali pensando, “não vai dar”, e de repente
escuto “Aaaah!”. Sabe quando a galera joga
cadeira para cima? Nossa, foi foda! Levantei
e meu pai já veio correndo. A gente se abraçou e ele falou: “Essa é para o José Roberto
Wright!”. Isso por causa da Libertadores de
1981, Atlético e Flamengo. Pode perguntar aí na rua, as pessoas vão te dizer o que
aconteceu.

João e São Pedro) são realizadas no
Brasil pelo menos desde o século XVII,
e se constituem na maior celebração
comunitária do país depois do Carnaval.
Trazidas pelos portugueses, foram
aos poucos incorporando tradições

Daniel Carlos Gomes Neto

Eu acho que a gente, a minha geração, principalmente, nós abrimos portas no murro, no
tapa, para que acontecesse essa vida cultural
que tem hoje em Belo Horizonte. Eu e uma
amiga, nós fomos os primeiros, cara, a fazer
uma grande festa, hoje pode chamar de rave
não sei o quê. Olha o que nós fizemos. A gente
achava que a cidade estava precisando de uma
festa. Como eu fazia produção de shows, eu
sabia os canais de divulgação e falei: “Vamos
fazer uma festa bem grande e convidar a cidade
inteira”. Ela topou e criamos a festa Aeroporto,
por causa do filme Aeroporto. Lembra daquele
filme que teve? Aquela bobagem? Aí fizemos
uma festa no aeroporto, o aeroporto de avião
de pequeno porte, porque meu pai mexeu com
aviação, ele conhecia todo mundo. Aí eu falei
com ele: “Olha, eu precisava daquele espaço,
aquele andar, para fazer uma grande festa, será
que você consegue?”. Ele conseguiu, claro, e aí o
que a gente fez? Decoramos. Fui à Vasp, na época conhecia o gerente da Vasp aqui, falei: “Olha,
eu preciso de roupa de aeromoça e de comissário de bordo”. Fiz o ingresso, era um tíquete de
embarque. Ficamos na porta, eu de comissário,
ela de aeromoça, falando: “Lado direito para não
fumantes, e para os fumantes lado esquerdo”. E
colocamos num telão enorme, editamos pedaços de filmes só de aviões, que tinha cenas de
aviões. Música maravilhosa, chamamos um DJ
amigo — ele gostava de música, de rock, pau na
lata. Convidamos um carioca, que a gente ficou
sabendo que ele tinha uma asa-delta, pedimos
para ele trazer a asa-delta e colocamos em
cima do hangar. E aí, claro, eu fui em tudo que é
jornal, televisão, rádio, fiz a divulgação. E lotou.
Lotou. Ainda hoje tem gente que fala: “Cara,
aquela festa foi uma das melhores festas de
Belo Horizonte”.

sertanejas e elementos das culturas
indígena e africana.
Belo Horizonte, cidade surpreendente

Tutti Maravilha
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A festa

Cidade de cada um
Em 2002, eu comecei a pensar em fazer alguma coisa voltada para Belo
Horizonte. Uma coisa que me motivou foi o seguinte: o belo-horizontino fala
mal demais da cidade. Isso é uma coisa que me irrita, porque eu não acho
que é a cidade mais bonita do mundo, longe de ser, mas foi a cidade que me
acolheu e onde eu me reconheci, cresci e fiz minha vida. Eu sempre fiquei
irritado com isso, o povo descendo o cacete na cidade. O pessoal também do
interior, que não se adaptava, aquele mal-estar. Eu não concordava. Eu fui
bem recebido aqui, vivi em vários bairros, fiz amigos, fui a vários bares, festas, namorei mulheres muito bacanas. Eu tenho um carinho enorme por Belo
Horizonte. Aí sei que um dia o Lucas, meu filho, foi fazer um intercâmbio, ele
falou: “Pai, tem que levar alguma coisa da cidade”. Fui procurar, não tinha
nada. Eu falei: “Pô, deve ter um mercado para se falar da cidade”. Aí comecei
a pensar nessa coisa de ter uma coleção de livros. Em seguida eu chamei
a Sílvia Rubião, que é neta do escritor Murilo Rubião, para ser minha sócia.
Falei: “Vamos fazer um projeto editorial”. Aí a gente criou essa coleção: chama “BH, cidade de cada um”. Deu certo de um jeito que agora está completando quinze anos. Um sucesso, cara. Antes eu tinha que catar os autores,
hoje as pessoas me procuram querendo escrever: “Eu quero fazer parte. Me
deixa fazer”. Enquanto eu estiver com fôlego, com pique (acho que não vou
perder esse pique tão cedo) a coleção vai continuar. E a vontade das pessoas
de contar histórias, também, é muito grande. Montei um site em que todo
mundo podia entrar e falar sobre um lugar. Então o Fernando Brant contou
uma história do Mercado Central, mas, se quiser contar a sua história, você
entra lá e conta. Os fotógrafos amigos começaram a mandar fotos de Belo
Horizonte, a gente foi montando o acervo. Ficou bem legal, eu faço isso com
o maior prazer.
José Eduardo Silva Gonçalves
Acima, Tutti Maravilha
em seu Tutti Fest,
vestido de papagaio da

O Mercado Central foi inaugurado no dia 7 de setembro de
1929. Seu galpão ocupa um quarteirão no Centro, e suas

CEMIG, 1998.

mais de quatrocentas lojas se espalham por corredores

Abaixo, entrevistando

queijos, doces, ervas e raízes. Alguns deles, como a feijoada e

Sônia Braga no carnaval
de Belo Horizonte, nos

temáticos que oferecem produtos da culinária mineira como
o abacaxi, têm praças especiais. É um dos pontos da cidade
mais visitados pelos turistas.

anos 1970.
Belo Horizonte, cidade surpreendente
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