
Ministério do Turismo e 

ArcelorMittal

apresentam  



um passeio pela história e 

ruas de dores do indaiá

sueli santos

casario



"Somos a memória que temos e a responsabilidade que 

assumimos.

Sem memória não existimos, sem responsabilidade 

talvez não mereçamos existir."

José Saramago



Este projeto foi patrocinado com recursos da Lei Federal 

de incentivo à cultura, através do Prêmio Cultura e 

Desenvolvimento Local, da Mostra da Diversidade 

Cultural Imagens da Cultura Popular, realizada pelo 

Favela é Isso Aí, ArcelorMittal, Secretaria Especial da 

Cultura do Ministério do Turismo e Governo Federal, 

Pátria Amada Brasil".

(*) Foto copiada da página Histórias de 

Dores do Indaiá (facebook)

Apoio:

(*)



Introdução

Pelo terceiro ano consecutivo, o Projeto Patrimônio 

Jovem teve sua proposta selecionada, entre outras 

excelentes iniciativas, pelo Prêmio Cultura e 

Desenvolvimento Local.

Em 2020, a ONG "Favela é Isso Aí", em parceria com 

a ArcelorMittal e o Governo Federal, é a responsável pelo 

edital que contemplou os municípios de Abaeté, Bom 

Despacho, Dores do Indaiá, Martinho Campos e Quartel 

Geral, no centro-oeste mineiro.

As fotografias do casario da cidade de Dores do 

Indaiá são registros de uma pequena amostra da paisagem 

urbana local e foram feitas buscando mostrar a riqueza e a 

diversidade do patrimônio que vai, dinamicamente, se 

transformando, acompanhando as mudanças da sociedade.

Foi a minha maneira de homenagear a cidade que 

escolhi para morar e um presente para todos os queridos 

amigos que sempre prestigiaram o meu olhar sobre esta 

terra.

Espero que este trabalho possa abrir os olhos dos que 

andam pelas ruas distraídos em sua vida cotidiana, sem 

perceber um detalhe, um desenho rebuscado na fachada, 

uma árvore florida combinando com a janela, uma calçada 

coberta de flores ou mesmo imaginar a história se 

desenrolando pelas ruas da cidade, em cada construção, em 

cada janela do tempo.

Sueli Santos

(Todas as fotografias, com exceção das marcadas (*),

são de minha autoria)



"Abro os olhos à memória:

a Casa salta do tempo.

Ah, cheiro de outrora, cheiro

de relva, de terra úmida,

de mofo de sótão, cheiro

de velhas arcas e armários!

Quadros, móveis, corredores,

abstratas salas, janelas,

imaginárias presenças,

perdidos gestos e faces

mudamente se refazem,

ardentemente se animam,

aéreos se escutam, falam

distante, meiga linguagem

tecida de vento e nada."

Fragmento de "A casa" do poeta 

modernista de Dores do Indaiá,

Emílio Moura (1902-1971)

a casa onde viveu Emílio Moura -

desenho de Petrônio   
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Apresentação

No início de 1898, inspirado na construção da nova 

capital Belo Horizonte, Antônio Zacarias Álvares da Silva, 

o Dr. Zacarias, Chefe do Executivo, decidiu reestruturar o 

desenho da planta de Dores do Indaiá. Para esse projeto 

inovador, convidou o Engenheiro e Urbanista 

FranciscoPalmério para fazer o novo traçado do povoado, 

com novas e amplas ruas e avenidas. Determinou também 

a construção de várias praças. 

Com isso, Dores do Indaiá tornou-se uma das 

primeiras cidades planejadas do Brasil. Ruas largas, 

praças arborizadas e topografia suave compõem a 

arquitetura urbana da cidade,  ainda dividida  entre a 

preservação e a substituição do casario, devido ao apelo da 

contemporaneidade, à especulação imobiliária ou mesmo à 

falta de recursos para manutenção dos imóveis. A 

descaracterização das construções, através da instalação 

de grades de proteção e antenas, substituição de janelas 

por modelos mais modernos e seguros, faz com que a beleza 

e o projeto original fiquem prejudicados. A sociedade é 

dinâmica e não há como evitar algumas mudanças. 

Este trabalho percorre as ruas da cidade mostrando 

tal arquitetura, sua diversidade e beleza, ressalvando a 

importância de se fazer o inventário das edificações, para 

que a História e a memória sejam preservadas, mesmo com 

a passagem do tempo e com o desaparecimento do 

patrimônio.
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arquitetura

colonial
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Praça Alexandre de Lacerda Filho
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Praça Alexandre de Lacerda Filho
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Praça Alexandre de Lacerda Filho
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Praça Alexandre de Lacerda Filho
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Praça do Rosário
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Outras edificações



 

arquitetura 

eclética
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Rua São Paulo
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Rua Rio Grande do Sul
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Rua Mestra Angélica
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Avenida Franciso Campos
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Rua São Paulo
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Avenida Francisco Campos

Avenida Francisco Campos

Rua Dr. Zacarias

Rua Alagoas

Outras edificações



arquitetura

modernista
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Praça Alexandre de Lacerda Filho
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Rua Espírito Santo Travessa Benjamim Guimarães

Praça Alexandre de Lacerda Filho Rua Coronel Alexandre

Outras edificações
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Praça Alexandre de Lacerda Filho Rua Coronel Alexandre

Rua Espírito Santo Rua Benedito Valadares



passado

presente
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(*) fotos em P&B, do grupo 

Histórias de Dores do Indaiá

(facebook)

(*)
(*)

Rua Dr. Zacarias Avenida Francisco Campos



43 44

(*) foto em P&B, do grupo 

Histórias de Dores do Indaiá

(facebook)

(**) (*)

(**) desenho a lápis do 

artista dorense

Geraldo Martins

Avenida Francisco Campos Avenida Francisco Campos
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(*) (*)

(*) fotos em P&B, do grupo 

Histórias de Dores do Indaiá

(facebook)

Avenida Francisco Campos Praça Prof. Waldemar de Almeida Barbosa



,

casas

demolidas
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Praça Alexandre de Lacerda Filho
Rua Dr. José Argemiro de Moura

Rua Tiradentes Rua Ro Grande do Sul
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Rua São Paulo Rua Padre Luís

Praça Alexandre de Lacerda Filho Rua Amazonas
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Terra Vermelha

Não sei de onde vem a mensagem misteriosa:

se destas árvores grandes e velhas

de folhas que passam como os dias do homem

de troncos eternos como os dias de Deus.

Não sei se destas mansas casas seculares

carregadas de tempo, de invisíveis presenças

ou da sombria morada onde repousa minha gente

adormecida no Senhor.

Não sei se vem desta terra vermelha

que guarda meus restos de criança.

E onde estão eles?

Quero conferi-los com os pés que trazem de volta

o pó de estranhos caminhos,

a vertigem de horas sem rumo

e a alegria de haver encontrado a sombra do Infinito

para mergulhar o seu cansaço.

Deito os ouvidos neste chão

procurando rumores longínquos e profundos

que caíram no seu bojo.

Quero escutar as vozes amadas,

as cantigas de roda,

o sino da velha igreja acordando as gerações.

Deito ouvidos inutilmente.

O silêncio tem o peso das coisas irremediáveis

desafiando meu gesto de angústia

o apelo da minha saudade.

Do livro "mystica poesia", da escritora e poetisa 

dorense,Carminha Gouthier  (1903-1983)




