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 RESUMO

O artigo traz como foco da discussão o município de Matias Cardoso, berço da colonização em Minas 
Gerais e que possui grande importância história e cultural para o Norte de Minas. Apesar desta importância 
de Matias Cardoso, a atual política de preservação do patrimônio cultural vigente no município não tem 
garantido a preservação efetiva do seu único bem tombado e não considera os demais bens patrimoniais 
que conformam uma riqueza cultural e natural de extrema importância para a afirmação da peculiaridade 
da região norte mineira no contexto cultural do Estado de Minas Gerais. Neste artigo, procurar-se-á 
discutir as novas possibilidades de valorização e salvaguarda desse amplo patrimônio cultural e natural 
a partir do conceito de gestão da paisagem cultural e que poderia ser aplicada à realidade de Matias 
Cardoso. Espera-se demonstrar que este novo modelo de gestão patrimonial, se aplicado a esse território, 
poderá trazer instrumentos de reconhecimento do valor cultural que constituem um fato notável das 
relações do homem com o meio ambiente, que até então no atual modelo de gestão adotado no município, 
assinala para a inexistência de mecanismos de proteção adequados.

Palavras chave: Patrimônio Cultural; Paisagem Cultural; Matias Cardoso; Norte de Minas Gerais.
  

INTRODUÇÃO 

 “Minas são muitas. Porém poucos são aqueles que conhecem as mil faces das Gerais”, já dizia o 
grande escritor mineiro João Guimarães Rosa, em seu livro “Ave, Palavra” (ROSA, 2001) .  Sob o ponto 
de vista histórico, o atual território do Estado de Minas Gerais é fruto de duas frentes de ocupação bastante 
distintas que se deram a partir de meados do Século XVII. A primeira, vindo da Capitania da Bahia, 
subindo o curso do Rio São Francisco através da implantação da pecuária que se expandiu às margens 
desse rio e de seus afluentes. A segunda, através das entradas bandeirantes paulistas à procura de ouro 
e pedras preciosas, que  consolidou a ocupação da região mineradora do Estado. Essas duas frentes de 
conquista do território mineiro imprimiram características distintas às duas regiões: uma mineradora, ou 
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das “minas”, e outra dos currais, ou das “gerais”. Devido à eflorescência cultural que ocorreu na região 
das minas durante o Século XVIII, impulsionada pela riqueza advinda do ouro e das pedras preciosas, 
se destacou como estilo artístico o Barroco Mineiro, e a cultura dessa região se sobressai em oposição à 
cultura das gerais, região economicamente mais pobre, que permaneceu esquecida e pouco valorizada. 
Em contraponto à arte e à arquitetura barroca produzida na região das minas a partir do século XVIII, na 
região das gerais, denominada atualmente como Norte de Minas, produziu-se uma arte e uma arquitetura  
a partir de meados do século XVII bastante peculiar, com características distintas em relação ao Barroco 
Mineiro. Essa peculiaridade estava ligada a influência cultural das Capitanias da Bahia e Pernambuco da 
qual esta região fez parte até  o ano de 1720, sendo que a partir desta data foi incorporada à Capitania de 
Minas Gerais, e inspirada também pela estética dos missionários jesuítas que estiveram na região entre 
o final do século XVII e início do XVIII. A região norte mineira foi assim descrita pelo Sociólogo Rudá 
Ricci1, que percorreu essa região no desenvolvimento de seus trabalhos antropológicos:

Uma porção mineira das mais ricas culturalmente, que alguns afirmam que dali nasce o real 
espírito mineiro, pertence ao semi-árido brasileiro. (...) Ali o tempo tem outro ritmo e, como no 
nordeste, as populações são fortes, sofridas e festivas. (...) É uma porção nordestina do sudeste 
do país, rodeada pelos mercados centrais que vendem variações da farinha de mandioca, carne 
de sereno e famosas cachaças. O sotaque é nordestino e a pele é curtida pelo sol. Há movimentos 
culturais desconhecidos até mesmo do grande público mineiro, como o movimento catrumano, 
que valoriza os geraes (o outro pólo do Estado, aquele não tão popular como o das minas). 
(RICCI, 2010)

O artigo traz como objetivo investigar parte dessa cultura norte mineira, ao trazer como foco 
da discussão o município de Matias Cardoso. O município de Matias Cardoso (Mapa 1) se localiza no 
extremo norte do Estado de Minas Gerais, mais precisamente na microrregião da Serra Geral de Minas, 
à margem direita do Rio São Francisco e fazendo divisa com o Estado da Bahia ao norte e com os 
municípios mineiros de Manga, São João das Missões, Jaíba e Gameleiras. Segundo Costa (2003) a atual 
cidade de Matias Cardoso, que no passado se chamou Arraial de Morrinhos, é o mais antigo povoado 
de Minas Gerais em ocupação contínua, cujo processo de ocupação pelos colonizadores portugueses 
remonta os anos de 1670. Matias Cardoso possui como destaque no rol dos bens do patrimônio cultural 
brasileiro2 a Igreja de Nossa Senhora da Conceição, construção do final do século XVII que conta com 
proteção do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, através do seu tombamento 
desde o ano de 1954. 

O município de Matias Cardoso, possui também um núcleo histórico urbano remanescente do 
período de sua fundação, onde além da igreja, existe um antigo sobrado - o “Casarão dos Padres3”, e 
a praça Cônego Maurício. Dentro do território deste município existem também diversas populações 
tradicionais ribeirinhas, cuja cultura foi moldada pela aglutinação de diversos povos, entre eles os 
pecuaristas baianos e pernambucanos, os bandeirantes paulistas, o negro quilombola e o indígena 
escravizado. 

O município conta ainda com um vasto e diversificado patrimônio cultural e natural espalhado 
por seu território, que compreende alguns sítios arqueológicos de populações anteriores à colonização, 
edifícios do período colonial brasileiro e da República Velha, belas paisagens naturais e as manifestações 

1   Sociólogo, doutor em Ciências Sociais, diretor geral do Instituto Cultiva (www.cultiva.org.br) e da coordenação 
nacional do Fórum Brasil do Orçamento. Prestou consultoria ao Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas 
Gerais (IDENE) no programa de alfabetização de adultos “Cidadão Nota Dez”.
2  De acordo com o Art. 216 da Constituição Federal (1988), constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de 
natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à 
memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: as formas de expressão; os modos 
de criar, fazer e viver; as criações científicas, artísticas e tecnológicas; as obras, objetos, documentos, edificações e demais 
espaços destinados às manifestações artístico-culturais; os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 
arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. (BRASIL, 1998)
3  Em referência, segundo os moradores locais a possível estadia de padres Jesuítas neste casarão durante os primeiros 
anos do arraial.
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tradicionais da cultura do seu povo. Trata-se de um território com um passado ainda cheio de estórias 
e mitos, mas ainda  desconhecido da maioria do público e pouco valorizado como bem do patrimônio 
cultural brasileiro. Com a evolução dos conceitos de preservação do patrimônio cultural no Brasil, outros 
bens materiais e imateriais em Matias Cardoso ainda aguardam o seu reconhecimento através da criação 
de dispositivos para sua proteção legal. 

Mapa 1 -  Mapa de localização de Matias Cardoso.
Fonte: Prefeitura de Matias Cardoso, 2015.

Apesar da ancianidade do antigo Arraial de Morrinhos, Matias Cardoso só veio a se transformar 
em município no final do Século XX. A partir da sua emancipação política  no ano de 1993, e da inserção 
de uma nova dinâmica econômica com o início da operação do Projeto de Irrigação do Jaíba4 na sua 
microrregião na década de 1990,  estes acontecimentos levaram ao aceleramento das transformações 
urbanas na cidade e também nas dinâmicas sociais constituídas em seu território. Estas transformações 
têm levado à descaracterização do núcleo histórico da cidade - onde estão sendo construídos novos 
edifícios - e do modus vivendi de suas comunidades tradicionais - pela progressiva substituição das 
atividades agrícolas tradicionais pela fruticultura irrigada -  entre as quais quilombolas e vazanterios 
ribeirinhos, pondo em risco a preservação do seu rico patrimônio histórico e cultural.  

A partir destas constatações, pretende-se discutir no artigo como tem sido feita a gestão do 
patrimônio cultural no município de Matias Cardoso, sobretudo da crítica ao modelo atual de preservação 
de seu patrimônio - que atualmente se restringe ao tombamento  da sua antiga igreja matriz. Procurar-
se-á analisar as possibilidades que se descortinam ao se considerar um modelo de preservação mais 
amplo e inclusivo, que leve em consideração a cultura local, os edifícios históricos mais significativos 
e a paisagem composta pelo Rio São Francisco, o núcleo histórico da cidade e sua população urbana, as 
populações tradicionais da zona rural e as paisagens naturais do território. 

A IMPORTÂNCIA HISTÓRICA E CULTURAL DE MATIAS CARDOSO PARA MINAS 
GERAIS

A colonização da região norte mineira deu-se a partir do Século XVII com a expansão da pecuária 
4  O projeto de irrigação do Jaíba, localizado nos municípios norte mineiros de Jaíba e Matias Cardoso, é o maior 
projeto público de irrigação da América Latina e o segundo maior do mundo. Entre os diversos produtos agrícolas produzi-
dos, se destacam a fruticultura e os grãos irrigados. Fonte: Distrito de Irrigação do Jaíba (DIJ). Disponível em: <http://www.
projetojaiba.com.br/index.php/noticias/detalhe/21> Acesso em 12 Maio 2016.
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extensiva, que se interiorizava às margens do Rio São Francisco, subindo o seu curso em direção às 
Gerais (VASCONCELLOS, 1974, p. 93-94). Para conter o ataque dos índios rebelados às fazendas 
dos pecuaristas que passavam a ocupar essas terras, e para promover a expansão das áreas de pecuária, 
organizaram-se as bandeiras como a do bandeirante paulista Matias Cardoso de Almeida  em 1684 
(FAGUNDES & MARTINS, 2002, p.52-53), que tinham como objetivo expulsar e exterminar as tribos 
indígenas daquelas áreas. Em um local denominado como Arraial do Cardoso, às margens do rio São 
Francisco e próximo a foz do Rio Verde Grande, foi fundado o primeiro povoado5 do atual Estado de 
Minas Gerais no início da década de 1670, que ficou também conhecido como Arraial Velho de Matias 
Cardoso (SANTOS, 2010). Mas pouco tempo depois, por questões ligadas às cheias do rio, o Arraial 
Velho foi transferido para uma nova área rio abaixo deste. Com a mudança para o novo Arraial de 
Matias Cardoso (Arraial de Morrinhos),  na década de 1690, foi construída a Igreja de Nossa Senhora 
da Conceição6 (figura 1). O novo arraial prosperou como um importante entreposto comercial de carne, 
couro e sal através do seu porto fluvial, que abastecia as povoações e engenhos das capitanias da Bahia 
e Pernambuco.

Com a descoberta do ouro na região das Minas em 1693 (RESENDE, 2007, p.29), as relações 
comerciais se intensificaram nos Sertões das Gerais, que passaram a fornecer à região aurífera, além da 
carne e do couro, todo o tipo de produtos oriundos das regiões nordestinas, período em que o Arraial 
de Morrinhos alcançou grande desenvolvimento na região. Em 1720 a região norte mineira, então 
pertencente às Capitanias da Bahia e Pernambuco passa a ser incorporada à província mineira. Porém, 
a relação comercial com as Minas foi interrompida no ano de 1735, a partir da extensão dos tributos da 
mineração, que passaram a ser cobrados nas atividades agrícolas, levando em 1736, no povoado norte 
mineiro de São Romão  a eclodir a chamada Revolta do Sertão (BOTELHO & ANASTASIA, 2012, 
p.19), de onde os fazendeiros pretendiam a partir de um levante armado, tomar a Capital da Sabará, mas 
contudo tal levante não chegou a se concretizar. Após essa revolta houve uma diminuição do contato da 
região norte mineira com as Minas que segundo estudiosos locais7 levou ao isolamento e esquecimento 
do Norte em relação ao restante do Estado. Historicamente, este isolamento afastou o Norte de Minas do 
progresso e o desenvolvimento vivenciado em outras regiões mineiras (MATA MACHADO, 1991).

5  Este povoado à época pertencia à Capitania da Bahia. Existe por parte dos historiadores divergências entre as datas 
de fundação do Arraial de Matias Cardoso, bem como da sua localização,  onde alguns estudos apontam para a sua edifica-
ção no atual distrito de Mocambinho no município de Jaíba, onde se encontram as ruínas de uma antiga igreja, contudo há 
evidências principalmente informadas por moradores locais e em mapas cartográficos do Século XVIII de que esse primeiro 
arraial teria sido fundado em local próximo ao porto de travessia de balsas entre a atual cidade de Matias Cardoso e a cidade 
de Manga.
6  Alguns historiadores como Costa (2003) e Prado (2006), defendem a teoria de que a construção da Igreja de Nossa 
Senhora da Conceição de Morrinhos se deu entre os anos de 1670 a 1673, por acreditarem que a família de Matias e seu filho 
Januário Cardoso já habitava a região mesmo antes de à Matias ter sido incumbida em 1689 a missão de expulsar os índios 
das margens do Rio São Francisco para a expansão dos currais, o que retrocederia em duas décadas a fundação do segundo 
povoado e consequentemente do primeiro. Contudo, os únicos documentos históricos disponíveis são as cartas datadas das 
décadas entre 1689 e 1690 que dão cabo da nomeação de Matias Cardoso como Governador das Tribos Indígenas, fato que 
levou a maioria dos pesquisadores do tema a estabelecer a data de fundação destes arraiais a partir deste período. Segundo 
os moradores da cidade de Matias Cardoso, houve na comunidade um padre enlouquecido que no início dos anos 1900, teria 
ateado fogo nos arquivos de batismo, tanto da primeira Igreja de Mocambinho, quanto de sua posterior, a de Nossa Senhora 
da Conceição, que seriam os mais antigos documentos que comprovariam a data da construção desta última na década de 
1670.
7  Uma nova geração de autores dentro das ciências sociais e humanas, principalmente ligados a Universidade Estadu-
al de Montes Claros tem-se dedicado a estudar a realidade norte mineira, com trabalhos inéditos e de extrema relevância para 
a compreensão dos processos que levaram a formação do Norte de Minas, onde destaca-se para este artigo, a contribuição dos 
trabalhos realizados pelo Professor João Batista de Almeida Costa, principal estudioso da formação da população de Matias 
Cardoso. 
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Figura 1 -  Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição  – 
Final do Séc. XVII – Localização: Matias Cardoso. Fonte: 

Acervo do autor, 2015.

A partir da segunda metade do Século XX, a realidade econômica do Norte de Minas começou a 
mudar com a inserção da região em políticas governamentais de incentivo a industrialização e a agricultura 
mercantil. Na microrregião onde está inserida a cidade de Matias Cardoso foi implantado na década de 
1970 o maior projeto de irrigação da América Latina, o Projeto Jaíba. A partir da operação desse projeto, 
em fins da década de 1980, tem-se ocorrido profundas alterações na realidade econômica e social dessa 
região. Contudo, o progresso econômico do Jaíba, não está sendo capaz de englobar todas as parcelas 
sociais pré-existentes, principalmente na cidade de Matias Cardoso. Importante destacar, que junto com 
a implantação e operação do Projeto Jaíba, têm-se a emancipação política de Matias Cardoso que se 
desmembrou de Manga em 1993, trazendo para a nova cidade a necessidade de uma rede de infraestrutura 
que precisava ser criada para atender a demanda da nova urbes. Apesar do desenvolvimento econômico 
no território matiense, o tamanho de sua população pouco se alterou desde a sua emancipação, possuindo 
atualmente cerca de 10.717 habitantes (IBGE, 2014).

Com o desenvolvimento urbano de Matias Cardoso nos últimos 23 anos, para atender as demandas 
de infraestrutura necessárias à nova cidade houve um processo permanente de transformação da sua 
estrutura urbana impactando sobremaneira em seu centro histórico, que é formado pela Igreja de Nossa 
Senhora da Conceição, seu grande largo (Praça Cônego Maurício)  e o casario de diversas épocas que 
constituem o seu entorno (Figura 2). O núcleo central urbano, desde a sua fundação foi o centro religioso 
e de convívio comunitário do distrito, que com a elevação ao status de cidade, passa a ser também o 
centro cívico e ponto nodal8 principal da nova urbes. Têm-se observado a constante descaracterização 
desse conjunto arquitetônico e urbanístico de valor histórico e cultural, posto que em Matias Cardoso 
a legislação urbanística e de preservação do seu núcleo histórico é muito genérica, não definindo os 
objetos a serem preservados nem a demarcação de um perímetro de tombamento. 

8  Os pontos nodais são pontos estratégicos na cidade, geralmente por onde se convertem e se distribuem os fluxos de 
circulação viárias, e que são importantes focos para onde se vai e de onde se vem. (LYNCH, 1999, p. 52)
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Figura 2 -  Núcleo histórico urbano de Matias Cardoso, com detalhe para a Praça Cônego Maurício e 
casarios antigos. Fonte: Acervo do autor, 2015.

O CONCEITO DE PAISAGEM CULTURAL

Ao se analisar o processo de tombamento da igreja de Nossa Senhora da Conceição em 
Matias Cardoso (Figura 3) no contexto da preservação do patrimônio cultural brasileiro, à época do 
seu tombamento em 1954 (Livro do Tombo Histórico, nº 300, fls.50 do Livro nº2), constata-se que, 
dentro da visão preservacionista do patrimônio (IPHAN), foi atribuída ao sítio histórico, uma intocável 
sacralização dentro de seu perímetro de tombamento. Este perímetro que privilegiou apenas o caráter 
edificado deste patrimônio, isolado do restante da cidade, não garantiu a conservação da igreja e não 
respondeu as dinâmicas de transformação de seu entorno, que gradualmente imprimiram as marcas do 
progresso, principalmente nos últimos 23 anos, substituindo as antigas permanências, sobretudo alguns 
dos casarios antigos.

A hipótese a ser trabalhada é a de que um novo conceito, a Paisagem Cultural, possa ultrapassar 
os limites da política patrimonial adotada atualmente no município, estabelecendo novos valores que 
considerem a interação do seu único bem patrimonial preservado com o restante da cidade, com seus 
marcos paisagísticos, o seu território e suas múltiplas qualidades culturais e naturais e os atores sociais 
detentores da cultura local. Procurar-se-á a seguir entender o conceito de paisagem cultural e os avanços 
que este pode trazer para a área da preservação do patrimônio cultural.

No ano de 1992, o Comitê de Patrimônio Mundial da Organização das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultura  - UNESCO definiu a paisagem cultural como”obra conjunta entre o ser 
humano e a natureza” (UNESCO, 2012). Podemos citar como avanços proporcionados pela categoria da 
paisagem cultural, a ampliação dos conceitos e tipologias do patrimônio, oportunidade na qual se passou 
a reconhecer a diversidade cultural presente nos territórios, sobretudo o reconhecimento das paisagens 
rurais e os valores imateriais das populações tradicionais. A associação desses elementos materiais, 
imateriais e naturais, trazem ainda como contribuição uma abordagem patrimonial mais integrada sobre 
a gestão do território, que poderá mudar a forma como tem sido feita a política de preservação do 
patrimônio cultural no município de Matias Cardoso.

No Brasil, a ampliação dos conceitos de preservação patrimonial tem gerado reflexões importantes 
sobre a atribuição de valores que são inerentes aos bens a serem preservados. Fruto dessa reflexão, 
tem-se a publicação da Portaria do IPHAN nº 127/2009, que criou a Chancela da Paisagem Cultural 
Brasileira. Em seu artigo primeiro, a Portaria nº 127/2009 define a paisagem cultural brasileira como 
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“uma porção peculiar do território nacional, representativa do processo de interação do homem como 
seu meio cultural, a qual a vida e a ciência humana imprimiram marcas ou atribuíram valores” (BRASIL, 
2009). 

Figura 3 -  GORHAM, Reginald. Morrinhos, 41: [Matriz de Nossa 
Senhora da Imaculada Conceição]. Matias Cardoso, MG: [s.n.], [ca. 

1927]. 1 foto, Cópia fotográfica de gelatina e prata, p&b, 8 x 13,5 em 
Cartão-suporte: 15,8 x 22,5. Disponível em: <http://objdigital.bn.br/
objdigital2/acervo_digital/div_iconografia/icon669863/icon669863.

jpg>. Acesso em: 8 Jan. 2016.

Para Vasconcelos (2012, p. 61) a chancela da paisagem cultural “é um ato administrativo que 
atribui valor a uma porção do território nacional, reconhecendo em sua paisagem características 
singulares da relação do homem com seu meio”. Através de parcerias entre o IPHAN, as esferas 
governamentais, a iniciativa privada e a sociedade civil organizada, tem-se como finalidade a 
atração de recursos para se salvaguardar a região chancelada.

Para Castriota (2009, p.7) a chancela da paisagem cultural brasileira “não só indica as 
interações significativas entre o homem e o meio ambiente natural, mas também combina de 
forma inextricável os aspectos materiais e imateriais do patrimônio, muitas vezes pensados 
separadamente.” 

A paisagem cultural no Brasil enquanto instrumento de gestão, se configura como uma 
aposta para se promover o desenvolvimento sustentável, ao mesmo tempo em que se torna um 
instrumento mais amplo para a salvaguarda conjunta dos patrimônios natural e cultural. O sucesso 
da sua aplicação dependerá da atuação dos três níveis do governo, de políticas governamentais 
articuladas e da pactuação entre a gestão pública, a sociedade, a iniciativa privada, e a população 
tradicional envolvida, conforme foi estabelecido na Chancela.

 Aplicando-se o conceito de Paisagem Cultural ao caso de Matias Cardoso, procuraremos 
a seguir compreender a dimensão do patrimônio cultural neste município, que vai além da sua 
importante igreja tombada, e se amplia para outros bens patrimoniais materiais e imateriais, e a 
inserção desses na marcante paisagem formada pelo Rio São Francisco, a cidade, os seus povoados 
e outros elementos naturais e paisagísticos. A compreensão de sua dimensão patrimonial será peça 
fundamental para as reflexões que pretendem ampliar a visão acerca da preservação do patrimônio 
cultural de Matias Cardoso.



12 13

UMA VISÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL MATIENSE A PARTIR DA ÓTICA DA PAISAGEM 
CULTURAL 

O município de Matias Cardoso se caracterizou ainda em princípios de sua ocupação pelos 
bandeirantes paulistas e pecuaristas baianos e pernambucanos, por demarcar a peculiaridade cultural 
geraizeira9 frente à Minas Gerais dos mineiros. A perspectiva em se ampliar a visão do patrimônio cultural 
em Matias Cardoso seria um reconhecimento e uma afirmação de sua importância no contexto histórico 
e cultural do Estado de Minas Gerais. Para isso, está sendo proposta uma visão patrimonialista sob a 
ótica da paisagem cultural nesse município, embora entendamos que do campo teórico para a realização 
prática da candidatura do município à uma eventual chancela da paisagem, seria necessário envolver 
atores políticos, técnicos e agentes sociais para a construção de um projeto cultural mais inclusivo. 
A seguir serão apresentados os elementos que conformam esse rico patrimônio cultural e natural que 
poderiam compor um repertório interessante na perspectiva de ampliar a atual política de preservação 
patrimonial municipal, onde se passaria a englobar a cultura local, outros bens materiais e a paisagem 
desse território.

Os bens materiais de interesse patrimonial em Matias Cardoso são formados por edifícios, 
equipamentos urbanos e bens móveis ainda sem a tutela da preservação patrimonial, e que ao longo dos 
anos imprimiram as marcas da história no município. Entre os bens materiais móveis, destacam-se o 
mobiliário e utensílios religiosos pertencentes à igreja de Nossa Senhora da Conceição e às edificações 
mais antigas do município.

Sobre os equipamentos urbanos de interesse patrimonial em Matias Cardoso, destacam-se um 
antigo cemitério (Figura 4) e a praça Cônego Maurício.  O antigo cemitério possui em seu interior 
túmulos datados a partir do Século XVIII. Ali, segundo os moradores locais é possível identificar parte 
das primeiras famílias que formaram o antigo arraial. A cerca de 200 metros do cemitério, adentra-
se a um grande largo, hoje Praça Cônego Maurício (Mapa 2), marco inicial dessa comunidade, onde 
se destaca em seu centro a imponente igreja de Nossa Senhora da Conceição. Nessa praça estão as 
edificações mais antigas da cidade. Entre o casario antigo, encontra-se um casarão de dois pavimentos, 
conhecido como “Casa dos Padres” (Figura 5), que apesar de reestilizado, seria contemporâneo à igreja, 
e segundo contos locais, teria abrigado os padres jesuítas que ali estiveram à época da fundação do 
povoado. Existem na praça alguns casarões datados do Século XIX (Figuras 6 e 7), construções estas que 
guardam semelhanças estilísticas que mesclam o eclético e o neoclássico, mas com características bem 
parecidas ao que se foi produzido em outras cidades da região do Médio São Francisco nesse período. As 
ruas adjacentes à praça possuem diversas construções centenárias construídas no alinhamento das vias e 
que possuem em sua maioria a função de pequenos comércios. 

A trezentos metros da praça, destacamos como de importância histórica e cultural o trecho urbano 
onde a cidade se encontra com o Rio São Francisco (Figuras 8 e 9). Neste trecho, tem-se pouco tratamento 
dessa paisagem de borda, onde faltam iluminação pública e mobiliário urbano. Um dos poucos partidos 
que se tira do rio neste trecho urbano são as praias que se formam às suas margens e que servem para o 
lazer e o ócio da população que as utilizam para os banhos ao sol. Observando este conjunto marginal, 
a paisagem de borda fluvial de Matias Cardoso pouco se alterou ao longo dos seus três séculos de 
existência. Apesar de visualmente a paisagem fluvial urbana parecer não valorizar a relação cultural que 
a cidade tem historicamente com o rio, diariamente a população se utiliza desse rio para o ócio, para a 
pesca e para os seus cultos com as entidades mitológicas que habitam a imaginação popular. 

 

9  Relativo a quem é da região das Gerais.
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Mapa 2 - Parte da cidade de Matias Cardoso, com detalhe para o centro histórico, o Rio São Francisco 
e os morrinhos. Fonte da imagem: Google Earth, 2015, modificado pelo autor.

A paisagem fluvial do Rio São Francisco foi um dos elementos chave para a formação da cultura 
matiense. Nos tempos da colonização foi a principal via de escoamento de pessoas e produtos, onde 
prósperos arraiais floresceram como foi o caso de Matias Cardoso, que foi um importante entreposto 
comercial dessa via fluvial. Ali se formou uma sociedade de criadores de gado, pescadores, indígenas 
e quilombolas que tiveram a sua cultura moldada a partir das necessidades de sobrevivência a partir da 
adaptação àquelas condições impostas pelo rio. Nessa paisagem  são franciscana e matiense existem 
também ilhas fluviais que abrigam pescadores e pequenos agricultores conhecidos como vazanteiros. 

Além do rio, outro elemento paisagístico se destaca na paisagem: o morro que deu denominação 
ao antigo “Arraial de Morrinhos”. Essa formação rochosa sempre foi um marco referencial para os 
viajantes que chegavam ao local por terra ou pelo rio. O núcleo histórico da cidade se encontra inserido 
em um pequeno elevado entre este morro e o Rio São Francisco. De cima do morro tem-se a melhor vista 
para a cidade e sua paisagem urbana, que se emoldura com o Rio São Francisco e o verde da mata da sua 
outra borda. O local, que é conhecido como Morro dos Jesuítas também serve como área de peregrinação 
durante alguns eventos festivos religiosos, onde as pessoas costumam fazer orações ao redor de um 
cruzeiro existente no local.

Outras paisagens naturais que merecem destaque são: os parques estaduais Verde Grande e Lagoa 
do Cajueiro, pela riqueza da flora e fauna, e de seus belos complexos lagunares e pântanos do Rio Verde 
Grande, onde se destaca pela beleza cênica a Lagoa do Cajueiro; e a Área de Preservação Ambiental 
do Lajedão, onde estão localizados diversos afloramentos rochosos que formam grutas e cavernas que 
são popularmente conhecidas pelos moradores locais como “grunas” (Figura 10), e que possuem grande 
potencial espeológico e arqueológico.
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Figura 10 -  Grunas de Lajedão. Fonte: Arquivo do autor, 2016.

As manifestações culturais do povo matiense são de grande importância para a cultura norte 
mineira, pois muitas delas só ocorrem neste território. Dentre este patrimônio cultural imaterial em 
Matias Cardoso destacam-se: 

O artesanato, com a feitura de bordados, peças de decoração, bonecas de pano e utensílios de 
cerâmica e madeira, que são comuns a todo o município.

Rituais e celebrações: Há entre os matienses a celebração de um ritual pagão, a “caretagem” 
(Figura 11), evento profano que ocorre no sábado de aleluia, logo após a queima pela população de um 
boneco que representa Judas Iscariotes. Nesse ritual,  homens vestindo máscaras de seres demoníacos 
saem às ruas assustando as pessoas e fazendo travessuras. 

Os rituais cristãos são realizados no município durante todo o ano. São procissões que seguem 
o calendário de festividades religiosas, sendo que algumas dessas manifestações só ocorrem em Matias 
Cardoso. São celebradas também  no município as festas católicas tradicionais, sendo que muitas delas 
são realizadas desde o início da povoação no século XVII. São realizadas ainda as festas juninas, que são 
bem características da região nordeste brasileira. São festas que se desenvolvem em praça pública aberta 
em torno de uma fogueira, onde as pessoas dançam uma dança típica chamada “quadrilha”, e formam 
grupos de dançarinos “os arraiás” que competem entre si para ver qual grupo dança melhor. 

Outro discurso importante diz respeito as lendas que permeiam o universo cultural matiense. 
Entre elas a crença em seres míticos, entidades ligadas ao rio e a natureza, onde se destaca a figura do 
“compadre d’água” um ser mitológico defensor do rio e que vive em suas águas. Os pescadores locais 
sempre antes de entrar em suas embarcações oferecem ao “compadre” pedaços de fumo e cachaça (uma 
bebida alcoólica feita a partir da cana-de-açúcar) para garantir proteção e boa pesca. 

Na zona rural existem as fazendas centenárias de criação de bovinos, e as comunidades tradicionais, 
formadas por duas comunidades quilombolas,  a da Lapinha (Figura 12) e a de Praia. Estas comunidades 
quilombolas são reconhecidas pelos órgãos brasileiros de preservação da cultura afro-brasileira. Nelas, 
existem a propriedade coletiva da terra, bem como o trabalho em forma de cooperativa ou na base de 
trocas e a igual distribuição dos seus ônus e bônus entre os seus comunitários. Nessas comunidades se 
destacam manifestações culturais ligadas ao sincretismo religioso, mescla do catolicismo com as crenças 
africanas e indígenas. São comuns as danças coletivas em terreiros para comemorações de colheitas, 
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conquistas, homenagens a figuras santificadas, bem como a celebração de novenas e rituais em busca de 
boa safra agrícola, proteção, dentre outros.

Embora algumas características culturais aqui levantadas sejam comuns a outras comunidades 
ribeirinhas do Rio São Francisco, em Matias Cardoso ainda se preservam muitas dessas características 
e tradições quase que intactas às aglutinações culturais do mundo globalizado, e onde pode-se encontrar 
convivendo em certa harmonia, a cultura dos remanescentes quilombolas, o indígena, o vazanteiro, o 
pescador, o vaqueiro, o cidadão provinciano urbano e o rural. Todo esse conjunto antropológico, seria a 
representação mais ampla da sociedade norte mineira na precedência de suas raízes de formação. Nesse 
sentido, é possível afirmar que no Norte de Minas, a maioria da população nativa se reconhece em 
pelo menos um desses estereótipos. Enaltecer a importância do legado cultural do município de Matias 
Cardoso em toda a sua amplitude, é reconhecer as origens norte mineiras no lugar de onde tudo começou 
ainda em finais do Século XVII. Portanto, amparados nessa visão mais ampla acerca da preservação do 
patrimônio cultural, atrevemo-nos a afirmar que Matias Cardoso, com base em todas as informações 
anteriormente apresentadas, se configura como a paisagem cultural que melhor representa o sentido de 
ser e de pertencimento do povo norte mineiro.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A visão da preservação do patrimônio cultural no Brasil durante um bom tempo privilegiou 
apenas as obras arquitetônicas de cunho religioso ligado ao seu passado colonial, sobretudo valorizando 
o estilo barroco, e os monumentos históricos que exaltavam a pátria. Contudo essa visão foi sendo 
ampliada e revista ao longo do tempo, incluindo novos bens, sobretudo os de natureza imaterial e 
mais recentemente a paisagem. Nesta evolução de pensamento, procura-se relacionar as intervenções 
que promovam a inserção da paisagem e a conservação do genius loci10, preservando-se a cultura e a 
população local. Como vimos no caso de Matias Cardoso, essa visão preservacionista ultrapassada ainda 
persiste, mesmo com a identificação de outros bens patrimoniais relevantes e do contexto histórico e 
cultural que permeiam esse estudo de caso.

Vislumbramos, através da perspectiva de implantação de uma eventual Chancela da Paisagem 

10  A expressão genius loci diz respeito ao conjunto de características socioculturais, arquitetônicas, de linguagem, de 
hábitos, que caracterizam um lugar, um ambiente, uma cidade. Indica o “caráter” do lugar. O termo é utilizado por Aldo Rossi 

quando se refere à preocupação com o local e o entorno do terreno das suas futuras construções.
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Cultural em Matias Cardoso, os subsídios necessários para se reforçar e reconhecer o valor cultural da 
sociedade norte mineira, que encontra em Matias Cardoso o ponto de partida de suas raízes históricas 
e culturais. Recordamo-nos uma frase célebre de um autor desconhecido, que diz que, “quanto mais se 
estica o passado para trás, mas se projeta o futuro para a frente”.
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