


	Muitos	são	os	caminhos	possíveis	para	conhecermos	a	cidade	de	Passa	Quatro.	

A	presente	Cartilha	é	uma	dessas	alternativas	de	'viagem',	seja	para	os	primeiros	'viajantes',	seja	para	

os	'mochileiros'	de	longa	data	que	percorrem	os	sinuosos	caminhos	das	memórias	e	histórias	desse	

especial	município	sul-mineiro.	

			

Antes	de	qualquer	coisa,	importa	dizer	que	as	páginas	que	seguirão	deverão	estar	em	um	constante	

processo	de	reconstrução.	Isso	porque	não	temos	a	pretensão	de	esgotar	um	assunto	tão	rico	como	o	

patrimônio	cultural	da	nossa	cidade.

A	partir	de	uma	linguagem	interativa	e	didática	através	de	história	em	quadrinhos	e	das	caixas	com	

verbetes	explicativos,	os	passaquatrenses	estão	convidados	a	colaborarem	com	diferentes	visões,	novos	

comentários	 e	 ideias	 sobre	 como	 vivem	 e	 se	 relacionam	 com	 essa	 cidade	múltipla	 de	 sentidos	 e	

significados.	

Entendemos	a	Educação	Patrimonial	como	um	processo	de	diálogo	em	que	todos	os	moradores	são	os	

atores	principais,	possibilitando	uma	construção	coletiva	do	(re)conhecimento	de	valores	identitários	

em	torno	das	noções	representativas	de	patrimônio	cultural.	Para	além	da	importância	de	saber	'o	que	

preservar'	ou	'como	preservar',	precisamos	pensar	em	'para	quem	preservar'	e,	diante	disso,	a	Cartilha	

serve	como	instrumento	de	interlocução	entre	os	diferentes	sujeitos.				

	

Passa	Quatro	tem	se	destacado	de	sobremaneira	nas	políticas	de	preservação	do	patrimônio	cultural	

de	Minas	Gerais.	 	E	o	 sucesso	dessa	árdua	empreitada	somente	é	possível	a	partir	de	uma	gestão	

participativa	entre	todos	aqueles	que	vivenciam	a	cidade.	

Instrumento	de	longo	alcance,	esperamos	que	essa	Cartilha	seja	uma	leitura	prazerosa	e	motivadora	

para	novas	interpretações	sobre	o	rico	patrimônio	cultural	passaquatrense.

Boa	viagem!



O	que	é	Educação	Patrimonial	?

É	um	termo	que	qualifica	os	processos	educativos	concebidos	em	torno	das	histórias,	memórias	e	identidades	das	diferentes	
comunidades,	tendo	como	foco	principal	as	diversas	expressões	do	patrimônio	cultural	–	saberes,	lugares,	línguas,	edificações,	
paisagens	–	compreendidas	através	das	referências	das	próprias	pessoas.	

Se	trabalhada	a	partir	dos	princípios	básicos	da	educação	dialógica	de	Paulo	Freire,	a	educação	patrimonial	deve	criar	um	espaço	
de	diálogo	de	modo	que	o	Estado	não	aponte	meramente	para	a	comunidade	dizendo	“aquilo	é	patrimônio,	isto	não	é”,	mas	que	
conceba	um	processo	educativo	de	construção	coletiva	a	partir	do	qual	todos	se	apropriam.

Os	projetos	de	Educação	Patrimonial	estimulam	o	pensar	a	partir	da	própria	população,	na	medida	em	que	os	grupos	sociais	
passam	a	conhecer	melhor	os	bens	culturais	que	os	identificam,	tornando	possível	entender	a	importante	relação	de	presente-
passado-futuro.	

Patrimônio	Material

Reúne	vários	e	diferentes	tipos	de	bens	culturais,	tendo	destaques	para	as	suas	expressões	
materiais:	 imóveis,	 conjuntos	 urbanos,	 objetos	 de	 arte,	 documentos,	 coleções	
museológicas,	sítios	arqueológicos	e	naturais	são	exemplos	que	integram	as	memórias	e	as	
identidades	das	diversas	comunidades.		

																																											Patrimônio	Imaterial

As	criações	culturais	fundadas	na	tradição,	que	constantemente	se	transformam	pelo	processo	dinâmico	dos	modos	de	morar,	da	
diversidade	de	expressões	da	fé	e	da	religiosidade,	das	práticas	do	trabalho,	de	fazeres	e	saberes	que	são	referências	da	identidade	
cultural	e	social	de	um	povo	constituem	seu	patrimônio	imaterial.

Patrimônio	Natural

Abrange	 monumentos	 naturais	 formados	 por	
elementos	 físicos	 e	 biológicos, 	 além	 dos	
ecossistemas.	 A	 valoração	 aos	 bens	 naturais	 como	
cultura	ocorre	através	da	inserção	do	homem	nesse	
meio	com	suas	relações	de	uso	e	prática.		
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      Meu nome é Osvaldinho e fui

3



Ei Osvaldinho, tudo bom.
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Ato	administrativo	dos	poderes	públicos	–	municipal,	estadual	ou	federal	–	que	tem	como	
objetivo	principal	evitar	a	destruição	e	a	descaracterização	de	um	bem	móvel	ou	imóvel.

O	pedido	de	tombamento	pode	ser	feito	por	qualquer	cidadão,	cabendo	a	decisão	final	a	um	
Conselho	constituído	pelos	representantes	da	sociedade	civil.

O	tombamento	não	retira	o	direito	de	propriedade,	porém	exige	que	eventuais	modificações	
sejam	comunicadas	ao	órgão	público	responsável.		
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O	Núcleo	Histórico	de	Passa	Quatro	foi	tombado	em	2008	e	representa,	de	maneira	destacada,	as	memórias	
da	e	sobre	a	cidade	ao	longo	de	sua	trajetória	histórica.	

Como	não	se	encantar	com	a	ambiência	e	o	perfil	geral	do	centro	passaquatrense	através	de	um	simples	
passeio	pelas	suas	ruas?	

Local	vivo	do	município,	onde	as	pessoas	se	encontram,	resolvem	afazeres,	trabalham,	estudam,	divertem,	
passeiam,	participam	de	manifestações	culturais,	enfim,	um	espaço	permeado	de	sentidos	e	significados	
pelos	seus	moradores	ou	visitantes.		

O	Centro	Histórico	é	conformado	por	uma	destacada	paisagem	urbana	onde	um	preservado	conjunto	de	
construções	ecléticas,	entremeadas	pelo	verde	das	praças	e	ruas,	seguem	o	traçado	sugerido	pela	ferrovia	
construída	na	virada	dos	séculos	XIX-XX,	quando	do	início	da	municipalidade.	

Vias	 públicas	 estas	 que	 apresentam	 um	 calçamento	 diferenciado	 de	 paralelepípedos,	 alternados	
artisticamente	em	pedras	claras	e	escuras,	que	também	mereceram	tombamento	em	2004.	

Diversas	práticas	culturais	se	fazem	presentes	no	Núcleo	Histórico,	tendo	destaque	o	Corpus	Christi,	que	
anualmente	agrega	um	saber	coletivo	que	recebeu	o	título	de	patrimônio	imaterial	da	cidade:	o	modo	de	
fazer	os	tapetes	da	festa.	

Emoldurando	esses	usos	sociais,	tem-se	a	Serra	da	Mantiqueira,	a	qual	confere	uma	paisagem	singular	ao	
município	recheado	de	histórias.	

Um	Centro	que	acompanhou	a	dinâmica	da	cidade,	preservou	suas	identidades	e,	hoje,	é	de	todos	os	cidadãos	
passaquatrenses!
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Papel	do	Conselho

O	Conselho	Deliberativo	do	Patrimônio	Cultural	de	Passa	Quatro	foi	criado	
em	1997	e	regulamentação	revisada	através	da	Lei	Complementar	n°	52	de	
2007.	Constituído	por	membros	da	sociedade	civil	–	08	titulares,	mais	seus	
respectivos	 suplentes	 -	 o	 Conselho	 é	 peça	 fundamental	 nas	 práticas	 de	
preservação	do	patrimônio	cultural	passa-quatrense:	propõe,	acompanha,	
delibera,	fiscaliza	e	promove	ações	em	prol	da	história	e	da	memória	da	
cidade.	

Fundo	Municipal	de	Cultura	de	Passa	Quatro

O	Fundo	Municipal	de	Cultura	foi	criado	pela	lei	municipal	n°	1647	de	2003,	sendo	gerido	a	partir	de	uma	conta	especial,	aberta	
pela	municipalidade	em	nome	do	Conselho	Deliberativo	do	Patrimônio	Cultural	de	Passa	Quatro.

Além	das	eventuais	doações	e	verbas	recebidas	a	partir	de	convênios,	a	maior	parte	dos	recursos	do	Fundo	é	oriunda	do	repasse	
estadual	ao	município,	cujos	valores	dependerão	da	avaliação	das	políticas	públicas	de	preservação	do	patrimônio	de	Passa	
Quatro	implementadas	anualmente.

O	órgão	governamental	que	avalia	as	ações	e	práticas	preservacionistas	em	todos	os	municípios	mineiros	é	o	Instituto	Estadual	do	
Patrimônio	Histórico	e	Artístico	de	Minas	Gerais	–	IEPHA/MG.	

O	Fundo	Municipal	de	Cultura	serve	para	cobrir	despesas	do	funcionamento	do	Conselho	Deliberativo	do	Patrimônio	Cultural	-	
importante	 ressaltar	que	os	 conselheiros	não	 são	 remunerados	 -	 e,	 principalmente,	 para	 investir	nas	medidas	de	proteção,	
preservação	e	salvaguarda	dos	bens	culturais	passaquatrenses.

Nos	últimos	anos,	citam-se	as	seguintes	medidas	implementadas:
 Restauro	da	Charrete	da	Família	Hess,

 Recuperação	das	obras	de	Chico	Cascateiro	situadas	no	Jardim	Regnier,
 Restauro	e	manutenção	da	Casa	de	Cultura,

 Auxílio	na	compra	de	matérias-primas	para	os	tapetes	de	Corpus	Christi,
 Manutenção	do	calçamento	tombado,

 Restauração	de	imóvel	particular	localizado	à	Rua	Coronel	Ribeiro.		
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Meu pai me contou

que este Túnel foi 

inaugurado por

Dom Pedro II.

Isso! 

E aqui perto existe um Sítio 

Arqueológico onde 

ficavam as trincheiras usadas na 

Revolução de 32. Hoje estão 

cobertas pela vegetação.

à Casa da Cultura
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Complexo	Ferroviário	de	Passa	Quatro

O	patrimônio	 ferroviário	 também	se	 faz	presente	em	
Passa	Quatro.		Situada	em	ponto	estratégico	do	Sudeste	
do	 país,	 a	 cidade	 atraiu	 investimentos	 no	 Império,	
possibilitando	a	 construção	da	 linha	 férrea	na	virada	
dos	 séculos	 XIX-XX.	 Ferrovia	 que	 foi	 decisiva	 para	 o	
crescimento	urbano,	englobando	três	estações:	Central,	
tombada	 isoladamente,	 além	 de	 Manacá	 e	 Coronel	
Fulgêncio.	 	Lembranças	dos	tempos	áureos	da	ferrovia	
ainda	são	evocados	entre	os	moradores,	sendo	o	trem	
turístico	uma	das	formas	de	se	(re)viver	essa	atmosfera.

Sítio	Arqueológico	Histórico

Um	sítio	arqueológico	é	um	lugar	importante	de	memória	de	uma	
comunidade,	 que	 pode	 abrigar	 objetos	 como	 peças	 de	 cerâmica,	
instrumentos	 de	 pedra,	 pinturas	 ou	 gravuras	 na	 rocha,	 além	 de	
outros	 vestígios	 de	 práticas	 humanas	 acontecidas	 no	 passado,	
encontrados	a	céu	aberto	ou	em	abrigos	rochosos.

Em	 Passa	 Quatro,	 as	 trincheiras	 e	 artefatos	 da	 Revolução	
Constitucionalista	de	1932	são	vestígios	arqueológicos	que	trazem	
evidências	 sobre	 uma	 importante	 herança	 republicana	 da	 qual	
participou	nossa	cidade.

O	sítio	está	constituído	pela	estação	férrea	de	Cel.	Fulgêncio,	além	da	
linha	e	do	túnel	que	fazem	divisa	entre	Minas	e	São	Paulo,	bem	como	
pelos	remanescentes	de	trincheiras	estruturados	durante	o	conflito	
armado.

A	 região	 é	 predominantemente	 em	 vale,	 cercada	 por	montanhas,	
sendo	 que	 muitos	 artefatos	 de	 guerra	 foram	 recolhidos	 para	 o	
Projeto	Brasil	Nota	10.	
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Projeto	Brasil	Nota	10

O	Projeto	Brasil	Nota	10,	criado	em	janeiro	de	2008,	é	uma	
iniciativa	 do	 Instituto	 Real	 Profissionalizante	 para	 o	
Trabalho	e	tem	por	objetivo	a	formação	cidadã	de	jovens	da	
comunidade.

Através	 de	maquetes	 construídas	 na	 pequiníssima	 escala	
1/87	HO,	o	visitante	tem	a	oportunidade	única	de	conhecer	
de	 forma	 lúdica	 e	 pedagógica	 os	 episódios	marcantes	 da	
história	do	Brasil.

Réplicas	e	salas	museológicas	completam	este	roteiro	de	um	
dos	atrativos	mais	visitados	de	Passa	Quatro.

Estância	Hidromineral

As	águas	de	Passa	Quatro	têm	muitas	histórias!	O	título	de	Estância	Hidromineral	veio	nos	anos	1940,	coroando	
estudos	feitos	pelo	francês	Júlio	Regnier	sobre	os	efeitos	terapêuticos	das	águas	minerais	que	brotavam	do	solo	passa-
quatrense.

Porém,	ainda	no	século	XIX,	o	padre	Manoel	Rodrigues	
Viera		observou		propriedades		de		cura		dessas		águas,	
despertando	interesse	daqueles	que	eram		acometidos	
por	moléstias	diversas.

Fontes		públicas		de		água		estão		localizadas		em	locais	
diferentes			do		Núcleo		Histórico		tombado		da			cidade,	
conferindo		um		toque		especial		a		esse		local			que		é	
patrimônio	vivo	de	todos.

E,	para	aqueles	que	são	visitantes,	o	centro	entremeado	
de	águas		minerais		mostra-se	como	um	atrativo	a	mais	
para		o		turismo		nessa		região	da	Serra	da	Mantiqueira.
Logo,	é	fundamental		a	preservação	do	ecossistema		da	
	região		a		fim	de	que	as	águas	permaneçam	com	a	força	
revigorante	da	vida...	
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Obras	do	Chico	Cascateiro
	

Português	de	nascimento,	Chico	Cascateiro	destacou-se	nos	trabalhos	
escultóricos	de	componentes	dos	espaços	públicos	de	algumas	cidades	
sul-mineiras:	 coretos,	 fontes,	 bancos	 e	 bancos	 compostos	 a	 partir	 de	
uma	mistura	peculiar	de	cimento	e	areia,	a	qual	simulava	trabalhos	de	
carpintaria	 e	 entalhe	 em	 madeira.	 Criativo	 e	 dotado	 da	 técnica	 de	
estucagem,	 o	 artista	 empreendeu	 obras	 em	 Passa	 Quatro,	 cuja	
preservação	é	uma	das	responsabilidades	compartilhadas	pelo	poder	
público	e	população	passaquatrense.				

O	 Jardim	 Júlio	 Regnier	 representa	 um	 ponto	 de	 confluência	 de	
expressões:	 obras	 de	 Chico	 Cascateiro,	 fonte	 de	 água	 mineral,	 parte	
integrante	do	Núcleo	Histórico	tombado,	ícone	das	primeiras	obras	da	
municipalidade	 e	 ponto	de	 encontro	 e	 de	 referência	 cultural	 para	 os	
passa-quatrenses,	o	Jardim	é	um	manancial	de	histórias	esculpidas	pelo	
artista	que	se	'abrasilerou'	em	terras	sul-mineiras.				
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Inventário

O	 inventário	consiste	em	um	 instrumento	utilizado	para	
(re)conhecer	as	diferentes	manifestações	 sócio-culturais	
das	 variadas	 comunidades.	 Através	 de	 pesquisas	 e	
levantamentos	 das	 características	 dos	 bens	 culturais,	
abordam-se	 aspectos	 históricos,	 arquitetônicos,	
paisagísticos,	 antropológicos	 e	 artísticos	 sob	 uma	
perspectiva	 interdisciplinar.	 A	 sistematização	 dos	 	
inventários	 ocorre	 através	 de	 fichas,	 cujas	 análises	
possibilitam	uma	melhor	gestão	e	preservação	dos	bens	
culturais.	O	Inventário	foi	reconhecido	como	instrumento	
jurídico	a	partir	da	Constituição	Federal	de	1988.	

	ICMS	Cultural

O	Imposto	sobre	Circulação	de	Mercadorias	e	Serviços	(ICMS)	pode	ser	
repassado	dos	Estados	para	os	Municípios	em	até	25%.	Em	Minas	Gerais,	a	
partir	 de	 uma	 iniciativa	 pioneira,	 existe	 o	 ICMS	 Cultural,	 que	 destina	
recursos	para	gestão	do	patrimônio	mineiro.	 	Os	 	critérios	para	 	repasse	
dos	recursos	são	estabelecidos		pelo		Instituto		Estadual	 	do		Patrimônio	
Artístico		e	Histórico	(IEPHA/MG).
	
Anualmente,		as		Prefeituras		entregam		comprovações		de		que	investem		
em	 políticas	 públicas	 de	 valoração	 do	 patrimônio	 –	 dossiês	 de	 	
tombamento	 e	 registro,	 projetos	 de	 educação	 patrimonial	 e	 	 	
funcionamento	de	Conselho	Municipal	são	alguns	dos	itens	avaliados,	cuja	
pontuação	 serve	 de	 parâmetro	 para	 o	 repasse	 de	 recursos,	 os	 quais	 	
devem	ser	investidos	na		área	cultural.

Passa	Quatro	tem	se	mostrado	bastante	atuante,	 	o	que	possibilita	uma	
política		de	preservação		do		seu		patrimônio	cada		vez	mais	qualificada	e	
sustentável.		
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E graças à colaboração de seu antigo morador Pedro Mossri 
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FLONA

As	 Florestas	 Nacionais	 (FLONA)	 são	 unidades	 de	
conservação	federais,	administradas	pelo	Instituto	Chico	
Mendes	de	Conservação	da	Biodiversidade	–	ICMBio,	e	que	
compreendem	áreas	com	cobertura	florestal	de	espécies	
predominantemente	 nativas.	 A	 FLONA	Passa	Quatro	 foi	
criada	 na	 década	 de	 1940,	 com	 área	 de	 335	 há	 e	 está	
inserida	 no	 domínio	 da	Mata	 Atlântica.	 Abriga	 também	
uma	 importante	 área	 de	 monocultivo	 de	 Araucária,	
também	conhecida	como	pinheiro-brasileiro	ou	pinheiro-
do-paraná	e	hoje	representa	apenas	5%	de	sua	cobertura	
original	em	todo	o	país.	Aberta	ao	público,	oferece	trilhas	
para	caminhantes	e	banho	na	Cacheira	do	Iporã.

Travessia	da	Serra	Fina

Montanhistas	 reconhecidos	 como	 Freddy	 Duclerc	 consideram	 a	
Travessia	da	Serra	Fina	uma	das	5	melhores	travessias	da	América	do	
Sul.

O	percurso	tradicional	tem	duração	de	4	dias,	passando	por	campos	
de	altitude,	campos	rupestres	e	mata	de	altitude,		e	alcança	os	pontos	
mais	íngremes	da	região:	Capim	Amarelo	(2.491m),	o	Pico	dos	Três	
Estados	(2.656m)	e	a	Pedra	da	Mina	(2.797m)	–	o	quarto	maior	pico	
do	Brasil.

A	Travessia	da	Serra	Fina	é	indicada	para	montanhistas	experientes,	
que	enfrentam	temperaturas	rigorosas	durante	o	 inverno,	 trechos	
difíceis	 de	 escalminhada,	 vegetações	 que	 dificultam	 a	 passagem	
como	o	carafá	(tipo	de	bambu	fino	e	entrelaçado)	e	campos	de	capim	
de	anta	(toucheiras	de	até	2,5	metros	de	altura	com	folhas	cortantes)	
em	locais	onde	a	trilha	simplesmente	desaparece,	e	ainda,	a	escassez	
de	pontos	de	água,	pois	a	maior	parte	do	percurso	é	feito	pela	crista	
das	 serras	 em	 altitudes	 elevadas	 e	 muitas	 vezes	 estreitas,	 daí,	 a	
origem	do	nome	da	travessia.	
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Tapetes	de	Corpus	Christi

Os	 tapetes	 de	 Corpus	 Christi	 são	 referências	 culturais	
vivenciadas	 pelos	 moradores	 anualmente:	 múltiplos	
significados	 emergem	 daqueles	 que	 apreciam	 essas	
expressões	culturais,	ficando	o	protagonismo	das	ações	para	
os	anônimos	sujeitos	que	trabalham	a	partir	de	habilidosas	
mãos.	 E	 é	 justamente	 esse	 'saber	 fazer'	 os	 tapetes	 o	 bem	
registrado	como	patrimônio	imaterial	passa-quatrense!

O	'modo	de	fazer'	esses	símbolos	nas	ruas	da	cidade	consiste	
em	um	trabalho	coletivo,	que	sempre	se	reinventa,	a	partir	de	
um	misto	instigante	de	tradição	e	mudança,	representativos	
do	patrimônio	passaquatrense.					

Diferença	entre	Tombamento	e	Registro

O	patrimônio	cultural	é	formado	pelos	saberes	e	celebrações,	formas	
de	expressão,	lugares	e	edifícios	que,	integrados	à	vida	das	pessoas,	
são	 identificados	 como	 o	 que	 diferencia	 e	 distingue	 um	 lugar,	
enquanto	 herança	 comum	 que	 se	 torna	 importante	 preservar.

Através	 do	 tombamento,	 bens	 culturais	 móveis	 e	 imóveis	 são	
conservados	 para	 que	 todos	 possam	 apreciar	 e	 usufruir	 imóveis,	
monumentos,	 centros	 históricos,	 paisagens,	 objetos	 de	 arte	 que	
permaneceram	preservados.

Há	ainda	outro	 instrumento	de	proteção,	o	 registro,	que	 identifica	
celebrações,	procissões,	festas,	culinária,	artesanato,	músicas,	ofícios	
e	saberes,	mapeando	também	as	pessoas	que	ali	vivem.

Enfim,	 o	 tombamento	 serve	 para	 preservação	 dos	 bens	 culturais	
'materiais',	enquanto	o	registro	é	indicado	para	os	casos	de	proteção	
aos	bens	'imateriais'.
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Municipal de Patrimônio Cultural de Passa Quatro com a produção da empresa Memória Arquitetura.

Patrimônio Cultural

Sede do Conselho: Casa da Cultura. 
Rua Cabo Deodato nº 20, Centro.

Telefone: (35) 3371-2177

Blog: 
patrimoniohistoricodepassaquatro.wordpress.com

Site Oficial de Passa Quatro:
www.passaquatro.mg.gov.br

Fernando	Piancastelli
Rafael	Teixeira	(pag.	15	/	Brasil	Nota	10)
André	Tomich		(pag.	20	/	Serra	Fina)
Christophe	Marie	Scianni		(pag.	22	/	Você	Sabia?)
Maria	de	Fátima	Mota	Esteves	(pag.	22	/	Tapetes	de	Corpus	Christi)
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