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Segundo o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional: 

Toda vez que as pessoas se reúnem para construir e dividir novos conhecimentos, 
investigam para conhecer melhor, entender e transformar a realidade que nos 
cerca, estamos falando de uma ação educativa. Quando fazemos tudo isso levando 
em conta alguma coisa que tenha relação com nosso patrimônio cultural, então 
estamos falando de Educação Patrimonial! O IPHAN concebe educação 
patrimonial como todos os processos educativos que primem pela construção 
coletiva do conhecimento, pela dialogicidade entre os agentes sociais e pela 
participação efetiva das comunidades detentoras das referências culturais onde 
convivem noções de patrimônio cultural diversas. (IPHAN: 2014) 

Por isto eu saúdo o projeto desenvolvido sob orientação de Lívia Muchinelli e aqui 

estou para trocar informações com vocês. Sem dividir conhecimentos e investigar para 

conhecer melhor, a história da nossa cidade continuará sendo contada de forma lendária, não 

despertará a ideia de pertencimento nem tampouco reforçará a identidade coletiva. 

Consequentemente, continuaremos desconhecendo a nós mesmos, desvalorizando nosso 

patrimônio cultural e fechando os olhos para usos inadequados dos bens patrimoniais que 

pertencem a todos os leopoldinenses. Conforme expresso no texto da cartilha, “quanto mais 

bem informadas sobre a qualidade do bem e sobre a sua história, mais as pessoas valorizam 

o patrimônio, e sentem vontade de protegê-lo.” 

Ressalto que busquei orientar-me pelos conceitos da micro-história que, segundo 

Ronaldo Vainfas (2003:317-318) 

opera com escala de observação reduzida, exploração exaustiva de fontes, 
descrição etnográfica e preocupação com a narrativa literária. Neste sentido, 
contempla, sobretudo, temáticas ligadas ao cotidiano de comunidades específicas 
— referidas geográfica ou sociologicamente —, às situações-limite e às biografias 
ligadas à reconstituição de micro contextos ou dedicadas a personagens extremos, 
geralmente vultos anônimos, figuras que por certo passariam despercebidas na 
multidão. 

O arcabouço aí estava! Senti atração imediata e passei a seguir um roteiro de 

aprendizagem da teoria historiográfica, com aplicação prática nos projetos de pesquisa sobre 

a história de Leopoldina. 

O marco de fundação de um povoado era representado pelo momento em que a Igreja 

atendia ao requerimento de um grupo de moradores que desejasse erigir uma Capela, 

facilitando o cumprimento de suas obrigações religiosas sem ter que se deslocar por distâncias 

muito grandes. Considerando que não foi encontrado o documento desta natureza sobre o 

Curato do Feijão Cru, foi necessário construir o equivalente aos mapas conjecturais descritos 
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por Maurício de Almeida Abreu (2005), ou seja, elaborar um documento para preencher as 

lacunas existentes. Para tanto foi necessário realizar um percurso controlado sobre o acervo 

documental existente, tarefa que só foi possível a partir de um estudo prosopográfico, ou seja, 

a escrita da história de uma localidade a partir de esboços biográficos de seus antigos 

moradores.  

A mais antiga referência à presença dos pioneiros do Feijão Cru aqui na região é a 

Relação de Habitantes de São José do Paraíba (APM: 1831). O documento lista 142 moradias, 

das quais 62 são chefiadas por pessoas identificadas em outras fontes como moradores do 

território que viria a constituir o Arraial do Feijão Cru. 

Considerando que a data da correspondência é 2 de novembro de 1831, pode-se 

afirmar que ainda não existia o Curato do Feijão Cru por terem sido seus moradores incluídos 

entre os de São José do Paraíba. 

Da mesma forma, conclui-se que o Feijão Cru ainda não se constituía em Curato por 

ocasião do Decreto Imperial de 14 de julho de 1832 que elevou o Curato de São José do 

Paraíba a Paróquia, tendo por filiais os Curatos de Nossa Senhora das Mercês do Kágado e de 

Santa Rita de Meia Pataca. Neste caso, poder-se-ia levantar a hipótese de transferência dos 

moradores do Feijão Cru para a dependência de São João Nepomuceno. Entretanto, a primeira 

referência em normativos legais ao Distrito do Feijão Cru surgiu apenas com a Lei número 202 

de 1 de abril de 1841, da primeira emancipação administrativa de São João Nepomuceno, 

revogada dez anos depois. 

Contudo, em 1838 foi encaminhada ao governo provincial uma relação de moradores 

de São Sebastião do Feijão Cru (APM: 1835-38) que havia sido produzida em 1835, conforme 

data aposta na folha 23. Esta fonte levantou a questão básica para a pesquisa: como se deu a 

formação e a evolução administrativa de Leopoldina? 

Era necessário delimitar a área territorial a ser estudada. Segundo o Artigo 3º da Lei nº 

666 de 27 de abril de 1854: 

O Município da Vila Leopoldina fica pertencendo à Comarca do Pomba e 
compreenderá os Distritos da Vila, Piedade, Rio Pardo, Madre de Deus, São 
José do Paraíba, Conceição da Boa Vista, Capivara, Laranjal e Meia Pataca, 
desmembrados dos Municípios de Mar de Espanha e Presídio. 

Para atingir o objetivo, consultei a legislação específica e um bom número de fontes 

documentais. Com a colaboração de Joana Capella, chegamos a um desenho inédito: o 

território da Vila Leopoldina em 1854. 
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Figura 1 - Área Territorial da Vila Leopoldina em 1854, com o distrito sede contornado em vermelho 

Para refletirmos sobre a formação da nossa identidade é fundamental reconhecemos 

as influências que recebemos. Uma delas veio da cidade do Rio de Janeiro. Talvez alguns não 

saibam que estivemos oficialmente vinculados ao Bispado do Rio de Janeiro até 1897. Assim 

como outras cidades da zona da mata sul, nós não participamos da cultura colonial mineira e 

nascemos, de certa forma, de costas para o centro de Minas e de olhos voltados para o Rio de 

Janeiro. Donde a influência provinda da Corte é significativa. 

Ocorre, porém, que as culturas se reorganizam na formação identitária de um povo 

também pelas adaptações sofridas por aqueles que recebem tais influências. Michel de 

Certeau (1994: 41-42), em seu livro A invenção do cotidiano, abordou os usos que os 

indivíduos fazem daquilo que recebem da televisão, do espaço urbano, do shopping, do 
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outdoor, etc. Seu questionamento parte da falsa ideia de que os “consumidores” do espaço 

urbano são passivos e disciplinados. Dialogando com Pierre Bourdieu (1983) e Michel Foucault 

(1997), Certeau nos mostra que essa invenção do cotidiano se dá pelas chamadas “artes de 

fazer”, “astúcias sutis”, “táticas de resistência”, que garantem uma (re)apropriação do espaço, 

do comportamento, das próprias normas pela multidão anônima.  

Dois outros autores que nos ajudam a compreender este assunto foram Clifford Geertz 

(1997) e Stuart Hall (2002: 58). Ao discutir a identidade nacional, Hall nos ensina que as 

culturas nacionais resultam da conjugação de três fatores: as memórias do passado; o desejo 

de viver em conjunto; e, a perpetuação da herança. De igual sorte, uma comunidade pode ser 

identificada pela sua cultura que, assim como a nacional, é formulada a partir dos mesmos 

três elementos. 

Entretanto, para aplicar os conceitos à nossa realidade, e compreender que a memória 

do passado é o sustentáculo da nossa identidade, precisamos conhecer o espaço onde ela se 

formou como sociedade organizada e de que forma os nossos antecessores se apropriaram 

de tal espaço. Mas que território é este que formou a Vila Leopoldina? Para entendê-lo, vamos 

desconstruí-lo. 

• Nove anos depois da emancipação administrativa, dois distritos foram devolvidos para 

Mar de Espanha: Dores do Monte Alegre e Bom Jesus do Rio Pardo. 

• No ano seguinte, São José do Paraíba também voltou para Mar de Espanha. 

• Em 1865, Santo Antônio do Muriaé foi transferido para Ubá. 

• Em 1868 foi a vez de devolver para Mar de Espanha o distrito de Santo Antônio do 

Aventureiro. 

• Em 1869, Bom Jesus do Rio Pardo voltou a fazer parte de Leopoldina. 

• São Francisco de Assis da Capivara foi transferido para Muriaé em 1871. 

• Em 1875 perdemos Santa Rita do Meia Pataca, Nossa Senhora da Conceição do Laranjal 

e o Empoçado. 

• Mais partes de nosso território foram transferidas para Cataguases em 1880 e 1881. 

• No ano de 1880, Santana de Pirapetinga foi transferida para Além Paraíba. 

• O distrito de Madre de Deus do Angu foi transferido em 1884 para Além Paraíba. 

• Já o distrito de Nossa Senhora das Dores do Monte Alegre do Pomba, atual Itapiruçu, 

passou à subordinação de Palma em 1891. 

• No século XX, veio a emancipação de Recreio em 1938 e em sua constituição foram 

incorporados os distritos de São Joaquim, atual Angaturama, e Conceição da Boa Vista. 

• Finalmente, em 1962 perdemos a última parte do antigo território da Vila Leopoldina 

com a emancipação de Argirita. 
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Analisar a movimentação política e popular ao longo dos 108 anos em que o território 

de Leopoldina foi sendo alterado é o que nos permite perceber diversos aspectos da nossa 

identidade coletiva. Como ensinou Certeau, no cotidiano, os “homens ordinários” são capazes 

de desenvolver micro resistências que geram micro liberdades. Os indivíduos comuns não 

estão, de maneira nenhuma, presos no cotidiano, como o senso comum costuma imaginar, 

pois eles manipulam silenciosamente seu dia-a-dia. E assim, seja por adesão ou resistência a 

líderes carismáticos que por aqui estiveram, ou por imitação do que ocorria em outros 

quadrantes, Peter Burke (2012: 146-150) opina a favor de Le Goff no sentido de que as crenças 

que os indivíduos têm em comum com os demais membros do grupo sustentam a 

“mentalidade” ou “modos de pensar” da comunidade e, consequentemente, a identidade 

coletiva. 
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É esta identidade coletiva, ou seja, os modos de pensar da comunidade que nos 

legaram o patrimônio cultural que devemos preservar. Mas para preservar é preciso conhecer. 

Aí está o objetivo do projeto de Educação Patrimonial que está sendo implantando com vocês 

e para o qual apresentei esta singela contribuição. 
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