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O TOMBAMENTO DO PRESEPIO DO PIPIRIPAU 

Adalgiaa Arantes Campos e Luiz Gonzaga Teixeira 

Prof.!s do Depart9 de História e Belas Anes/UFMO 

"Meus olhos mineiros 
Namoram o presepe 
E dizem alegres: Mas que bonito! 

(Drummorul, 0/jan/1927) 

Até março passado o senhor Raimwtdo Machado Azeredo 
(18~1988) conservava o Presépio do Pipiripau, trabalhando ainda na 
confecção de roupas de celulóide para substituir aquelas de tecido, dando 
assim um caráter mais duradouro às figuras. Com sua doença, o trabalho 
foi interrompido, apresentando agora uma feição definitivamente cristali
zada. Se antes a imagem do Presépio mudava para incorporar um movi
mento mais aprimorado às figuras, com a morte de seu criador esse senti
do de .. continuidade histórica" foi-lhe interditado. 

Dotado de um sentimento religioso bastante poético e de grande ha
bilidade manual, Raimundo Machado fez uma obra e viveu através dela. 
Com o Presépio fez inúmeros amigos, louvou o Menino Jesus e acompa
nhou o processo de modernização de Belo Horizonte, introduzindo ali ce
nas originais. de fundamento meramente profano. Naquela obra percebe
mos um movimento geral no sentido de assimilar/incorporar as mudanças 
locais operadas no domínio dos costumes, das tecnologias e até da religio
sidade. Nesse aspecto a imagem do Presépio e as vissicitudes que envol
vem sua vida e a do autor evidenciam um processo de dessacralização de 
mentalidades. Apesar do Presépio ter demandado praticamente oitenta 
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Wlo de trabalho não se percebe ali qualquer traço conservador, já que 
sempre foi aberto às mudanças. Raimundo Machado ern possuidor de uma 
religiosidade profunda, mas simples, quase que mágica, mais próxima do 
encantamento e da beatitude. Nunca chegou a realmente sentir aquela cri
se que a racionalidade iluminista imprimiu ao mundo e que conduziu à 
coisificação e solidão dos homens entre si e em relação ao universo. 

Sensibilizada perante o significado assumido pelo Pipiripau, no qua
dro da cultura mineirn, a U Diversidade Federal de Minas Gerais sabia
mente Qáo só o adquiriu como também contraoou os serviços de Raimundo 
Machado para sua conservação, no ano de 1983, quando era reitor o pro
fessor doutor José Henrique Santo . 

A morte de Raimundo Machado deu um. configuração definitiva ao 
Presépio, realizando de fato o tombamento que, em nível legal, já bavia 
ocorrido em 10 de novembro de 1986, conforme inscrição no Livro de 
Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico da Secretaria do Patri
mônio Hi tórico e Artístico Nacional. do Ministério da Cultura, instituído 
pelo Decreto-lei n!? 25, de 30/11/1937 (11. Foi um tombamento "sui gene
ris" na história da instituição, que em seus primórdios teve como intenção 
po •sttir urna concepção mais ampla de bem cultural, evidenciada pelo an
teprojeto elaborado poT Mário de Andrade 121, mas que não chegara a se 
efetivar realmente. De fato a SPHAN foi se desviando da meta original e 
estreitando ua atuação à arquitetura e outros bens da arte erudita, com ra
ras exceções. Recentemente a SPHAN vem demonstrando um esforço no 
sentido de operacionalizar uma visão mais ampla de bem cultural, confir
mada pelo tombamento do Presépio do Pipiripau propost pelo então Di
retor regional da SPHAN Doutor Dimas Dario Guedes. 

A publi ação do estudo preliminar (anexo 1) e da entrevista (anexo 
2) que serviram de sub ídio para o tombamento do Presépio do Pipiripau 
tem como objetivo mais a divulgação de dois documentos de natureza 
hist6rica, do que propriamente realizar uma reflexão original sobre aquele 
expressivo monumento da arte popular. Ressalta-se que, na época do tom
bamento, praticamente nada existia publicado que versasse sobre o Presé
pio, o que resultou em considerações nascidas basicamente da observaçã<;> 
daquela obra e da compreensão das palavras de Raimundo Machado. E 
com o sentido de documento histórico que se deve proceder à leitura do 
estudo elaborado pela equipe da SPHAN: pesquisa histórica e redação 
inicial de Adalgisa Arantes Campos, análise técnica e iconográfica de 
Fernando Antonio B. dos Santos e revisão final de Luiz Gonzaga·Tei.xei
ra. 

( l) Proteção e Revltaliza(dO dq Patrinr6 rúo Crútural no Brasil: uma trqjetdrúJ. BmsfHa 'ecretario 
do .Patrimônio Histónco c Art(stico Na ional . p . Jl J- 120. ' 

(2) idcr:n. p. 90-106. 
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ANEXO I 

SBCRET ARIA DO PATRIMÓNIO ~STÓRICO E ~RTÍSTICO NACIONAL 
7! Diretoria Rcgtonal- Belo Ho11.1.onte 

O PRESÉPIO DO PIPIRIPAU 

1. 

2. 

AS FESTAS NATALINAS 

p a a Cristandade são consideradas festas oatJilinas ~ ~estaçõ_es ~
~ entre 24 de dezembro e 6 de janeiro. o~~ dos &=: 
tempos de cristianismo tiveram sua regulamentaç re gtosa es 
pelo Papa Jálio I, no ano de 376. (l) 

o resé · ~ · inserido nas manifestações natalinas em. 1223, quando foi 
p b·XIo m São Francisco de Assis na regj.ão de Gréclo, sendo que, com 

conce 1 0 P?!_ difundiu-se 0 gosto de se montá-lo. Já em 1391 a feitura 
extrema. rap~...,.,z, . do Sal ado (21 
de p~pio ocorria em Lisboa pelas frellfas v r. 

A f tas natalinas são manifestações folclóricas, ressaltando:,se, d~~tre 
s es . Gal ficialjzada no ano de 476 a elaboraçao e VISita-

o~:~~ ~~;~o~~ Re~~00: as Pastorinhas. (3) Mais 'res;en~~nte a figu~ 
~o Papai Noel e .a. mo~tagem da árvore de !\I atai vêm ubstttuindo algum 
das práticas tradicJonats 

O SIGNIFICADO RELIGIOSO DO NATAL 

Para a mentalidade cristã o Natal consiste na. rememoraçáo d~ n~~nto 
do fJlho de Deus. A Divindade encarnou-se, fez bomem c veJo ~tonca
mente ao mundo. Os religiosos fazem através do na~ a ad_?raça? e con
te tação do Salvador. Relembrar o oascimento_de Cnsto oao sena para a 
men:talidade religiosa apenas o resgate cronológtco de.~ data, mas, so
bretudo das promessas de salvação e também da posslbilidade de sereno
var a ~ralidade do mundo e da criatura enquanto obras de Deus. 

O) Cf. inf. in: MAIA, Theret.a R. de Co.~Iuugo . Parmy, religião e folclore . Rio de Janeiro, Arte e 
Cultunl (L TCEditora S.A.), 1976. p. 145 . 

(
2
) Cf. inf. in: CASCUDO, Luiz da CAm.a.rn. Folclore do .Bra~il . Siio Paulo, Ed. Fundo de ul 

tura, 1967 . p. 47 c segs. 
. t6 . ' "As 

(3) As .Pastorinhas começavam em prin~fpios ~e de7..erobro, :prolongando-pedse ai Jatles!~Õs que 
ri h • · · ·tas aos p...;"""'los da c1dade cantavam nas casas e am pasto .n as ,llZ!am v1~1 N .!."::":!.' . pob~ .. "faziwn visitas aos pte3épios porque 

revertiam em beneficiO do auu """cpllllÇas . . · ,. " ARA ;r,JO At Ma~~d 
8 

caro ocsa (oi visiw o Deus Menino, elas urutavam-na. u • cc:u 964 • 
Folclof: Nacional _ Festas, bailados, mit08 c lendas. São Paulo, Melhorameot s. I P· 
165-6. 
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A fc;st.as litárgicaa .sAi) come~radas .anualmente pelos fiéis. A idéia da 
ropc:tiçAo de acontecunentos divmos não é original do Cristianismo estan
do Já p~nte nas sociedades primitivas. Acreditava-se no envelheclmen
to, dec!-fni? e desgaste do .m.undo e na possibilidade de, pela repetição dos 
ato~ pnmerros dos sere~ divmos. realizar-se a santidade do cosmos. A re
pet19ão das festas natalin~ tem, ~is1 como fundamento, possibilitar a lon
geVIdade de Jesus e sacraliza.r penodicamente a criatura e o mundo. (4J 

3. O PRESÉPIO NO BRASIL 

Tanto .no ca~olicismo clerical quanto no popular, grnnd foi a devoção ao 
pre&q>1o. A mtrodução desta devoção no "Brasil Colônia ocorreu durante o 
~o XVI. Já em 1~83, o .bispo Fernando Cardim visitara presépio na 
B~ e, no ano segwote, vtra outro no Rio de Janeiro. Extremamente 
acetto na devoção popular colonial. constituiu-se num hábito muito culti
vado, tanto na zona rural, como nas cidades. (SJ 

Devido. à difusão generalizada do presépio nunca houve um modo frxo e 
normativo de se fazê-lo .. R~tid? periodicamente, pela natureza dinâmica 
do folclore, é ~ fato cnativo, VIVO, extremamente sujeito aos costumes 0 
concepções locms. Percebe-se uma grande variação na confecção das fi 
guras que o compõem e, também, em sua montagem. (6J 

Alceu _May"!ar~ de Araújo ilustra essa afirmação com ua referência ao. 
p~1os mmeuos da d6cada de 60: "A moda mineira" 6 a seguinte: obre 
uma mesa colocam uma to~ branca rendada, e arrumam ali as ·• figuras" .· 
Uma peque~ casa de ~eua. coberta de sapé, imitando uma manjedoura, 
é a peça IDIUOr. Na manjedoura, o Deus Menmo deitado no berço de palha; 
ao. de~or deste, Maria e José. Esparramam sobre a t alha alvinitenre o 
801malzinh~. H á espelhos à guisa de lagoa, onde nadam patos de celulói
de. Há um prres com níqueis e velhos casti ais ou lamparinas." (7) 

Outro aspecto significativo na tradição do pr pi é fato de, comu 
~nte obedecer-se, durante o seu perfod de exposição, ordem cronoló
grca dos.~n~imentos. O Menino Jesus 6 é colocad na manjedoura 
por OCBSiao do dia ~5 ~ dezembro! os reis mago , dispost · num primeiro 
momento J~nge dali, sao progresSivamente movimen!Bdo para s6 atingi
rem o Meruno por volta do dia 6 de janeiro. 

Devido ao gosto generaliza.d pela feitura do presépio foi desenvolvido um 
~to especffic::<> .c pen~ d~ coofecçao de figuras e santinhos. Re
fenndo-se a essa atívtdade diz Alceu Mayoard Araújo: 

(4)' Sobre rit<*. de ren~vação da ~alidade do mundo. f . ELIADE, Mircea. O Sagrado e 0 
Profano. Lisboa, L.1vr do Bras1l , s. d. Do mesmo autor-: Miro e Reaiid4de São Paulo Pers· 
~b~l~~ . • 

(5) Cf. in f . in: op. ci t. n2 2 p. 47 e scgs. 

(6) Quanto à ~terização do. faro folclórico: "No ~te ao anonimato, hj a considerar ue 0 
fato folclónco despersonaliza o autor, porque ace1ro e modificado peht cole tividade p~a 8 
llt.f uma ob01, do povo. Porque duas ongens rem o fato folclórico: ou~ uma ri ' de al 
guém, que fo1 acena ~ tomada <!e tod s, ou 6 um fato erudito, que desceu ~ amadas popu
lares, onde se f~lclom.ou . Para IS~ 6 noccssária a aceitaçlio coletiva, quer dil.er que o fato se 
tom~ da comunu:lade, que o modifica, o altera e varia ao seu bel prazer. P rquc fato fol 
c lónco ~ se ~~m estdvel, conserva-se em ~tuo vir-a-aer e daf e importAo ia das 
v.u:~anres . Cf. cat. tn ALMEIDA, Renato de. adtmos de Folrlori'. Kio deJanei Minis-
tino da Educaçllo· e CultUl'll, n~ 3, p. 8, 1976. ' 

(7) f . cit. in. op. cit. ne 3, p. 161 . 
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"Devido ao grande número de presépio, tksenvolv~u ·. e no ali; tJr: Paraf
ba do Sul wn pequeno artesanato domhtico, penódt o, esp ctalt zado nn 
fabrica ·IUJ de "figuras" - é a Cerdmica Religiosa. Um gra_nde ~dnrero d 
i11divfdi40S homens e mu/lleres, dedicam-se a ele durante Vmte dtos no mn· 
~;mo. E r:wis um "hobby" o trabalho tksses artistas populares. mborn 

onwrciando com figuras, não tiram eu sustenro, é 6bvio, desse comh i o. 
Não são santeiros profissionais, pois estes, como s6i ac?ntecet. rec_ebet!J 
muitas encomendeis de figuras para presépio. Os sa11letros proflsstoiUIIS 
preparam, para as festas de natal e Reis, grande n&mero de figuras ~m 
barro cru, ou ma.l cozido. Alguns pos uemformas de esso. RaramenJeja
zem de madeira.'' 18l 

A primazia obtida pelo santeiro profissional e por lojas especializadas que 
atendem à demanda de artigos religiosos é um fenômeno desencadeado ~ 
primeiras décadas do ~o XX. A produção artesanal gradualmente fo1 
cedendo lugar a objetos industrializados e, mesmo de natureza lcitsch. Os 
objeto ,que outrora. comportavam apenas a essência do sagrado conver
tem-se no decorrer da história em produto de me.rcado. (9l 

Confeccionar e armar presépio' é um fenômeno cada vez mais diminuto n 
momento atual. Urna das razõe que explica seu contfuuo desaparecimento 
na tradição popular é o fato de a sociedade contemporânea estar passando 
por um processo cada vez .rll8Js.profundo de ~~ivioização dos rituais. O 
uso da razão denota o pnnctpjO de cognosc1bilidade, demonstrando por 
parte da mentalidade contemporânea wna laicização cada vez mais pro
funda do pensamento e vivêncta humana. 1101 

Marilena Chauf, em estudo sobre cultura popular (11 l, refere- e ao caráter 
profano da ociedade indu trial e ao p~l cada vez mais J?T~ponder~te da 
razão, indicando caminhos pra o atendimento da desapançao paulatina de 
fenômenos da cultura popular. Segundo a autora, a ~edade contempo
rânea adotou o rnétod ctentí:fico como o mais perfeito para o exercfcio da 
cognoscibilidade, ficando a religião circunscrita a limitados aspectos da vi
da. Não bastand a re tri á do camP? de atuação da reliP,á? houve. uma 
difusão de cultos como o pentecostalismo, umbanda. espmtJSmo. seiche
no-yê, que prescindem d aspecto devocional. 

Outrossim, a partir de te estudo, podemo inferir: as religiões de ~sa 
não têm como princípio básico a contemplação , mas sobre~do, uma atitu
de mais ligada a operatividade. Enquanto o período medievo gerou um 
catolicismo de devoção popular, por ser a mentalidade fundamentalmente 
contemplativa. de uma religiosidade marcadamente devociooal , as socieda
des moderna e contemporânea encetariam um proc,esso lento e dete~
do no sentido de superar esse caráter contemplallvo pelo de operativida
de. (12) 

Cf. cit. ARAÚJ , p. 167. 

(9) Sobre dinâmica cultural numa sociedade de mercado. f. BAR TA, Eli . Reaom de um mi
to: a arte popular. Arte em Revista . S5o Poul , Centro de tudo de Arte Contemporãnea, 
ano 2, (3): l 0- I 2 de março de 1980. 

( I()) Para M.ircça E liade a sociedade industna.l se caracteriza fundamemalmeote pela dessa rah
zação dll relação homem-mundo. Ta.l sociedade opera ti v a por essên in orientn-se pelo prin • 
d.1pio da razão. A contemplação\ a adoração1 slio práticas mais ligadas ao mágico, ao rolj 
gfoso d que a operatividade. EL ADE. op. c1t. n'! 4. 

l i I) CHAUf. Marilena. Notas sobre Culrura Popular. in . op. cit. n~ 9. p. I -2 1. 

(12) sobre o caráter contemplativo do catolicismo dcvocional, cf. MARTINS , Mário Perigrina· 
ções e Uvros de Müagns n.o Idade MUiiJ . Lisboa, Edições Brot~ria. 1957. 
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FRESÉPIO DO PIPIRIPAU 

;resépio do Pip~pau foi criado e armado por Raimundo de Azeredo no 
ru. e~gít~:'::~~~ 1976. o no~ do prC:Sépio deve-se ao fato de 

. • D • • . va-se na antiga Colórua. Amér:ico Werneck e-
~áo deoomm~ Pipmpau e que atualmente constitui os bairros H ' -~ 
~ Famflia, Floresta e Santa TCJ'Ie.za. A partir de 198~· 0 ?• 
rrm:s~ DO dMuseu de História Natw:al da Universidade ~Jen;!t': 

•.. • f81S , ten o sua manutenção realizada pelo seu criador. 

~~mrsu. é uma fonte muito rica para ser abordada em todos os seus as 
mais _ · ~vamos concentrar nossa análise em algllflS que parecem-nos 

. cxpresmvos, como a monumcotalidade e o caráter de obra abert.. 0 movuncnto, a arte de sucata e a humanídade. ·..., 

=P~~a:!~;·Mt:=:A;::.~. 1,erimento do próprio autor do 

4.1 A OBRA ABERTA E A MONUMENTALIDADE 
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0 pre~Eio do ~i~Jfcan teve wna estrutura aberta. justamente pelo fato de foj: or perce . - 0 sempre como um trabalho incompleto .. O presépio só 
N por ~o quando de sua ~moção para o Museu de História 

atura!. da UruversJdade Federal de Mmas Gerais, em 1983 0 resé" • 
era, pots, algo que sempre estava se fazendo. . p plo 

~•l=~~~~it? ~O:ntemsépor_ânea à infância de Raimundo. Durante as 
casas d . . • o VlSl pre. -ptos n!i capela de São J sé e também em 

. e Vízinbos. Eram presépios. restntos à natividade· "( ) era . esé 
pto pequeno, era presepiosinho ~imnJes ó M ·. · · · pr -
Reis Magos e alguns animaizinb ~~"' • 5 co_m o eruno Jesus e os três 
convfv~o ~m a prática devocion~ de todo cn!eitado de lu('. (H) ~ partir do 
[Or, a 1déia de criar um J· · ialme armaçf:? d presépiOs sur~PI:a. no ao 
Menino Jesus: "Af eu ti~e ld~ia de n~~a umnd=n.tal a aqu.istção <!e um 
mamãe e então nós fi . pr P1 em casa. Palea com 
meu filho, nós não PC:~:~ P,:~~iosinho em casa. Ar ela. disse, olha 
apetrechos, né, prá faur 0 preslpio ~~ ~~~~~prar ~ un~gens, o 
fora. Mas ~u pquei sempre com aqui!~ matinand . ·d/6 áda l!,'TeJa, os de 
wn preseptosinho em casa E e a J. •a. 0 o sabe, de fazer 
e~tre rua Caetés e Amazonas e ~..;au:.:fo~ alí na ~ f?spirito Santo 
'!f~ .. espe

1 
lho, essas coisas !lSSim, qua.dr s, af eu ~~a'f:1á~"~~ tmagumcns, ~en

UUIJO esus pequeno assw na vilrioe e tava ~ meruno
sim 'quatr. oceotos réis' (rtSadas) E . ,, fi ~-~eço dele I~ por cima as-
"""" v .__. d · .. •cava OuléllldO o Meruno Je.~us -..... onuw.e e comprar o Menino Jesus ( ... )". (15) com 

Su~ a aquisi9ão da imagem do Men.ino por ocasião de 1904-1906 
~ ~: postenores, o pre~pio já com.por~va, além de figuras conreêci~
ra. (1 &J gesso ou barro coztdo, wna lagoazmba e um moinho em miniatu-

4.2 

Nessa ocasião o autor já cogitava. em montar uma cena ~presco~do uma 
procissio que entra e ~ de uma .agrcja, ~~lbao~ l antiga Ma~ de Boa 
Viagem, em Belo Honzonte. Naquele pnme.tTO quadro, o do nasclJ'I')Cnto. o 
ot1mero de figuras profanas já superava as de natureza sag.-ada. fat até então desconhecido nos presépios belorizontinOl! contemporâneos. 

Em 1925, o jomalista José Ferreira dos S~tos, do Jom~ .. A Tribuna", ~c 
Belo Horizonte, fizera reportagem após vwta ao presépio. Esso fato moti
vou o autor a prosseguir os trabalhos do Pipiripau. Não bastasse isso, o eo~ 
tusiasmo foi tanto que, em 1927, a movimentação gerada pelo vapor fo1 
substituída por outra de um motor elétrico de 110 volts. As cenas da vi~ 
póblica de Jesus e da Paixão foram elaboradas e incorporadas ao presépiO 
após 1930. 

O caráter aberto da obra facilitou a realização da monumentalidade no Pi
piripau. O autor, oa medida que não fiZera um projeto, estava d.isponfvel a 
assimilar elementos novos e a superar a idéia de presépio enquanto apenas 
representação da natividade. Contribuiu tamb6n para o alcance dessa mo
nwnentalidade o fato de 'Jue para o autor nAo bavta um prazo para término 
da obra. O presépio cons1stiu num investimento afetivo de toda uma vida: 
domingos e feriados e noites após a faina diária. 

O MOVIMENTO 

O presépio, desde seus primórdios, possuiu mov.í.roento. Obtido inicial
mente pela f:orça hidráulica. foi, progressivamente, substitufdo pelo ~vi
menta do gramofone pela máqwna a vapor e. finalmente, pela eletrtCJda
de, ~om a utilização de motor de 110 volts. A idéia de movimento esteve, 
pois, sempre presente na realização do presépio, necessária que é a suges
tão do dinamiSIJlO da ação. Originalmente manual, quando os fiéis locomo
via.m as figuras de acordo 'com o calendári natalino, ~se cinetismo ganha 
amplo dese.ovolvímento e complexidade com a contribuição trazida por 
agentes mecânicos diversos proporcionados pelo progresso tecnológico. 

Percebe-se no autor. grande entusiasmo por ter confeccioQ.ado um presé
pio semelhante a uma representação teatral, ou a um filme, fato explicitado 
quando convidou-nos pra entrarmos nos "bastidores", isto ~. a parte in
tema do Pipiripa~. Por sua vez, a representação ~ cenas _religiosas teve 
como referêo01a Jconográfica, além de outros presépiOS, antigos ftlmes so
bre a Paixão de Cri~to, habitualmente ex.ibido~ na época da Semana Santa, 
c que Raimundo assistia com muito gosto, declarando-se mesmo um afic
cionado pelo cinema. 

6 comwn ouvir do autor a exrressão "apresentâÇáo do presépio". quando 
tradicionalmente fala-se em • visitação de presépio". O P,re96pio ~ apre
sentado pela familia Azeredo como um espetkulo, uma encenaçAo, sempre 
ofcrecedor de novidade. A percepção do presépio enquanto um espetk:u
lo, demonstra por parte do autor sua ancoragem na arte cinematográfica. 

O movimento propiciado pelo cinema é .incorporado., na medida do fOSSÍ
vel, oo Pipiripau. Essa aprendizagem do OlOVimeoto foi essencialinente 
humana. O gesto ê algo delicado, profundamente percebido. Apenas para 
ilustrar podemos citar: no quadro referente ao nascimento, encontramos 
uma cena em que raie fdho então pescando. Aquele, sábio do ofício, joga 
lentamente o anzo . no lago, a criança, por sua vez, tem movimentos bru$
cos. Em cena do 61timo plano, encontramos crianças brincando de cavali
nho no parque, que possuem outra estrutura do movimento, que é mcdní
co, nAo tem o ritmo do gesto humano. Há na montagem do movímcnt dRl 
figuras um zelo e conhecimento do devido ritmo que ele deve ter. 
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4.3 

4.4 

4.5. 

ARTE DE SU ATA 

Os eleJ!lCnto~ materiais do presépio s~o variados: papel usado, conchinhas, 
carretéJs de linha, molas velhas, madeua, papelão . .. Nada é desperdi ado. 
tudo pode ser aproveitado não apenas como estrutura do presépio, mas 
também como ornamentação. O gosto pela sucata é o princfpio do Pipiri 
pau. 

A utilização inventiva de materiais descartáveis d nota por parte do autor 
não. apenas assimilação da modernidade, mas, sobretudo, originalidade. 
Artistas europeus que atuaram a partir da primeira Grande Guerra fizeram 
uso da s~cata, os da.daístas, mais recentemente temos a arte Pop. Entre
tan~o, a mcorporação ~ Sl;lcata teve um sentido diferente, ou &eJa, pro
p6stto fundamental de u mzar o progresso e a sociedade de consumo. 

A HUMANIDADE DO PRESÉPIO 

Ulia Coelho, em sua obra Mitopoétic.a de 9 artistas Brasileiro 1111 
traz para a história da cultura artistas muito especiais. Analisa trabalho ' d~ 
Júlio Martins da Silva, Artbur Pereira, Pedro Paulo Leal José Valentim 
Rosa Maria Awtiliadora, Madalena Santos Reinbolt, G. T. O e José An
tônio da Silva. 

A a~tora ool~ tais artistas como expressivos da arte primitiva. Não são 
constderados mgênuos, uma vez que: "( .. . ) não será ingênuo o indi duo 
que apresenta em .seu trabalho a boa composição de um espaço pictório, 
povoando-os de stgno e de únbolos e agenciando formas e cores com 
maestria. Tratar-se-á de um autodidata, com valores mentais e formai di
versos dos D<?ssos". 118) Neste sentido, seria simplismo atribuir ingenuidad 
à obra d Raunuodo Machado, uma vez qo o autor denota conhecimento 
de como criar um espaço arquitetônico e escultórico, e sobretudo, funda
mentá- los numa concePÇ:á? altamente. simbólica, que ~ a religião cristã. 
Reconhecemos que o P1pmpau não fo1 fruto de uma reflexão intelecLUali
z.ada .sobre ~ yida, mas ~.bém não res~tou de uma percepção ingênua 
dos ntos reltgtosos. Constsnu na concrell.Za -o d um go to pecffi o e 
fortemente individualizado do artista Raimundo Machado. De modo a 
obra assemelha-se àquelas dos primitivos estudad s por Lélia pois é rc-
ultado de uma visada forternent pessoal. ' 

Para ~aimundo Machado e ua famllia o presépio é um espetáculo para ser 
ofe.recJdo ao estranho. Entretanto, para eles mesmos, o Pipiripau é algo 
maJ.S: recebe o tratamento na terceira pe ·soa, é um ente querido incorpo
r~o ~ lar. Prova di .o é gue a remoção do presépio para o Museu de 
HtStóna Natural da Uruvers1dade Federal pe Minas Germs suscitou sauda
des a pon.to ~~ cau~ arrepen~imentos. E que. o Pipiripau não manifesta 
apenas a mdiv1dualidade do crrador, mas sobretudo, o estabelecimento de 
um profundo vínculo afetiv . O presépio é percebido e sentido como um 
ser. 

DE CRIÇÃO E ANÁLISE ICONOGRÁFICA 

O presépio é montado em um cenário disposto em cinco plano , ond as 
paredes laterais e do fundo são decoradas por pintura que tem na finali -

( 17) R TA. élia Coelho. Mitopoéfico rll' 9 artistas lranleiros - Vida . w:rdode ~ ohra . Rio de 
Janeiro, Funart, 197 . 

( 11.!) Idem, id m. p. 3 
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4.6. 

dado de dar a continuidade da representação e unidade das cenas. O c:6u, 
em tom azul com estrelas prateadas e blocos de nuvens brancas. tem na 
parte central a representação de um coro de anjos que anunciam o nasci
mento de Cristo. 

Do lado esquerdo do presépio parte urna rampa que faz a ligação do pla
nos passando pelo centro de representação e mdo até o adro da igreja que 
se encontra na parte central do quinto plano. 

A representação é composta de 45 cenas distintas, entre religio as e pro
fanas, dispostas sem a preocupação de seqüência cronológica. 

No primeiro plano, encontra-se a cena religiosa principal: o nasc.imento, 
vendo-se a gruta com o Menino Jesus ladeado por Nossa Senhora e São 
José e à direita duas ftguras ferrando o jumento que levará Jesu para o 
Egito. No lado esquerdo, a representação de Nossa Senhora apresentando 
o Menino aos Reis Magos. Como cena profana vê-se à esquerda um lago 
e um homem que rema um barco e ainda as figuras de homen que tocam 
animais das plantações, capinam, pescam, um ?,Ue mata uma cobra e seis 
figuras de joelhos que pedem ao Menino Jesus 'paz para o nosso glorioso 
Brasil". 

À esquerda, na passagem para o segundo plano, vê-se a cena do Menino 
Jesus entre os doutores, acima a representação da Santa Ceia e, à direita, 
a entrada de Jesus em Jerusalém e o encontro com a Samaritana. Como 
cena profana vê-se um mendigo que toca harmônica, lavadeiras, homen 
que trabalham em uma pedreira e dois outros que derrubam uma árvore. 

No terceiro plano vê-se !::~~ntação da fuga para o Egito, os soldados 
à procura da Sagrada f a iofAncia de Jesus, em Nazaré e um anjo 
anunciando a Nossa Senhora que seu filho é o Salvador do mWldO. Apa
rece ainda um veado sendo perseguido por dois cães e um caçador, wn 
moinho de trigo, um moinho de fubá e um moinho de vento. 

No quarto plano, da esquerda para a direita, a representação de Judas 
enforcado em uma árvore, a prisão de Je us, Jesus já preso sendo julgado 
e Jesus carregado a cruz e subindo para o calvário. Ainda as cenas profa
nas de garotos que se divertem em cavalinhos, um homem derrubando 
uma árvore, wn eng nho de pilão, homens que trabalham em uma sapata
ria e uma orquestra que festeJ3 o nascimento de Cristo. 

No quinto e último plano, à direita, vê-se Jesus sendo crucificado por três 
soldados; ao lado, Jesus já crucificado ladeado pelos dois ladrões, a ma
tança dos inoc:eotes e, na parede de fundo, a aacens.ão, representada pela 
figura de Cristo sobre um bloco de nuvens. Como cena profana aparece 
ao centro wna proclssio de fi~is que entra na Igreja. l esquerda, dois ga
rotos que se divertem em um balanço e wn menino que tenta apanhar uma 
nota em um pau-de-sebo. 

ANÁLISE TÉCNICA 

O presépio 6 composto de 45 cenas, com 580 figuras dispostas em um ce
nário de 4,0 metros de largura, por 3,20m de altura e 4,0m de profundi
dade. Os materiais utilizados para a montagem e confecção das figuras e 
decoração são os mais variados. As primeiras figuras introduzidas na re
presentação, referentes ao na.~nto e apresentação aos Reis Magos, 
são em gesso e nlio slio da autoria do artista, sendo que o Menino Jesus 
teve suas pernas articuladas para se obter o movimento. As peças de sua 
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autoria, são em "papier macbé" - pasta de papel e cola-, moldadas e 
pintadas com tinta à óleo, sendo algumas delas vestidas com roupas de te
cido. Os elementos decorativos, como casas, igrejas, moinhos, etc., são 
feitos. de madeir~ eucatex ou papelão, colados ou pregados e pintados 
com tinta, a óleo. O artista usou ainda, na decoração do ambiente, mus
gos, flores plásticas, pedras, conchas, papel, areia. uma garrafa para a 
fonte luminosa, etc. 

O presépio possui, além da iluminação própria de cada cen~ duas lâmpa
das fluorescentes colocadas no teto (céu). 

O mecanismo de .~vimcntação do presépio. é feito J,X>r um motor de li O 
volts, com capac1dade de 1/4 de HP, que, girando euos de metal, movi
mentam através de ~rbolet.as, varetas de madeira que são ligadas, por 
barbante, às peças articuladas, e outras que, fuadas em esteiras, deslizam 
pela representação. 

CONCLUSÃO 

O presépio é uma obra que tem tido profunda aceitação por parte da 
comunidade, desde seu primórdios até nosso dias. Portanto, é leg(timo 
denomina- la como um bem cultural, oferecendo-lhe condições de pre 
servação e continwdade do seu vigor. 

Seu valor não se restringre à forte popularidade por ele alcançada. É um 
trabalh ue acompanhou c assimilou a história de Belo Horizonte. De
vi,do a longevidade dessa obra, que "sempre estava se fazendo", o Pipi
ripau incorporou o desenvolvimento da Capital. Prova ilustrativa disso é 
o aperfeiçoamento do movimento, o uso da sucata, a representação de 
ceoas relativas ao c tidiano, que ora configura aspectos tradicionais 
(moinhos, lavadeiras, sapateiros ... ), ora fenômenos mais recentes, tais 
como: fonte luminosa, parque de diversões, papai noel, etc. Embora 
contenha representação de costumes da capital mmeira,. seu valor histó
rico não se reduz a i to. Seu significado já transcendeu àquela relação, 
pois está consagrado na mentalidade da sociedade belorizontina. 

O presépio, numa visada esté\ica. denuncia uma profunda inventividade 
e individualidade do autor. e wna obra monwnental, embora composta 
de .figuras pequenas e graciosas. A configuração do gesto humano, a 
aguda percepção da faina diária e da alegria dos brinquedo infantis, a 
flora, a fauna, a delicadeza do músicos, insinuam a ancoragem do ar
tista: o fundamento do ser. Obra essencialmente hwnana, não foi inter
rompida oem nos momentos de contin~ência passados pelo .aitista.' Os 
problemas econômicos não o desencoraJaram, ao contrário, motivaram
no a usar a sucata. Para ele, que trabalhava à noite, aos domingos e fe
riado , o uso de materiais descartados pela sociedade, era um fato que 
economizava tempo, uma vez que evitava a confecção de determinadas 
peças. 

O Pipiripa}l inserido na tradição dos rituais natalinos apresenta a.spe<:tos 
curiosos. E um trabalho que incorporou a evolução da técnica, assimi
lando com maestria o movimento. Entretanto, embora tenha ocorrido 
uma aprendizagem da racionalidade moderna, seu fundamento é reli
gioso, é um presépio. Raimundo Machado conciliou o tema extrema
mente antigo "presépio" com as inovações tecnológicas, e mais ainda, 
deu ao cotidiano a possibilidade de ser representado. 

Por esses motivos tod s, acreditamos na inventividade e originalidade 
do Pipiripau a ponto de considera-to expressão máxima da arte primiti
va em Belo Horizonte. 

Belo Horizonte, abril de J 984 

ANEX02 

DEPOIMENTO DO SR. RAIMUNDO MACHADO AZERBDO (1984) 
CRIADOR E ARMADOR DO PRESÉPIO DO P.IPIRIPAU , COLHIDO PELA 

HISTORIADORA ADALGISA ARANTES CAMPOS 
7! Diretoria da Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - SPHAN 

Belo Horizonte - 26/3/1984. 

Adalgísa: Por que o senhor: fez o presépio? Como nasceu a idéia? 

RaimiUldo: Com uns 8 anos mais ou menos eu ia sempre lá na Igreja ão José, no 
catecismo, na missa, tudo, fazia lá um presépio grand e eu ficava lá 
muito admirado olhando o presépio, na sala, tudo, tinha pessoas tam
bém que fazia presépios às vezes em casa e mamãe levava a gente e eu 
ficava olhando gostando muito de ver o as unto de presépio. 

Adalgi a: Mas os presépio er:am grandes que nem esse, tinham nascimento, a 
vida pública e a via sacra'! 

Rui mundo: Não. Era presépio pequeno, era presepiosioho imples, 6 com o meni 
no Jesu e o 3 Reis Magos e alguns animaizinbos e todo enfeitado de 
luz. 

AdaJgisn; E o senhor já viu um grande deste? 

Raimundo: Não. Não. Ai eu fui tive idéia de fazer um presépio em casa. Falei com 
mamão e então nó fizemo um presepioho em casa. Af, ela disse, olha 
meu fllho, nó nã podemos nã , nós não podemo comprar as ima
gens, o apetrech né, prá fazer o presépio, nós vão vendo 6 da 
lgr ja. o de fora. Mas eu fiquei sempre com aquilo matioando na 
idéia, sabe, de fazer um presepinho em casa. E eu passava sempre alf 
na Rua Espírito Sant entre Rua Caeté e Amazonas e ali tinha uma 
loja que vendia imagens, vendia espelho, es as coisas assim, quadr , ai 
eu passava lá e tinha um Meo.ino:Únbo Jesus pequeno assim, na vitrine 
e tava lá, o preço d le lá por cima assim "quatrocentos reis" (risadas). 
E eu ficava olhando o Menino Jesus com uma vontade de comprar o 
Menino Jesus. Ai fui tive idéia de pegar e ajuntar aquelas garrafJ.Dhas 
de óleo de rícino, a senhorita não conheceu isso não. 

Adalgisa: Conheci sim ... 

Raimundo: Óleo de Rícino? Umas garrafmb.as pequenas? 

Adalgisa: A mamãe dava prli gente tomar ... 

Raimundo: Então, as fannácias compravam aquilo a vinte réis cada uma e então 
eu tive a idéja de ajuntar uma porção de earrafinhas de óleo de rlcino e 
levar na. Fa.rmáçia Neves, .na Rua Tupmambás, onde boje é a Caixa 
Econômica Federal, e agora esses dias eu tive uma grande recordação, 
que esse senhor dono da Farmácia Neves também ainda vive até hoje, 
ele foi lá na TV do Povo, né, velhinho também, assim mais do que eu 
um pouco. Esse senhor foi quem me comprou essas garrafinhas lá ·na 
Farmácia Neves. 
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Adalglsa: O senbor queria juntar dinheiro ... 

Raimundo: Ai cu vendi as garrafinhas prá ele, apurei 400 réis, corri lá na loja e 
peguei o Mc:nino Jesusinho pequeno, oé, levei prá casa. Cheguei em 
~? escondido de mamãe, qu«? ela estava na fonte, né. Arranjei wna 
caixinha de papelão, pus debaixo da mesa. pus lá o Menino Jesus e 
arrumei uns cabelos de milho lá por fora. uns limo, umas coisas que 
era tudo chácara, era tudo mato, havia muita facilidade de arranJar 
esses limos, então enfeitei aquilo muito enfeitad.inho só com o Menmo 
Jesus ali no meio daquelas coisinhas. Ai a mamãe chegou da fonte 
ctuando viu: Ab. meu filho, não 6 debaixo da. mesa não, pera ai. En~ 
tirou de lá debaixo da mesa e tJÕS em cima da mesa. Af eu pegtie fiz 
tam!=>ém uns bichinhos logo ele argila sabe, pus lá, ficou muito: só 
aquilo, sabe. Passou a época do Natal, 6 de janeiro, dia de Reis, mamãe 
guardou o Menino Jesus. Quando foi no ano seguinte ela disse: Olha, 
nós vamos fazer uma gruta7.inba, e vão por o Menino Jesus dentro da 
gruta ... 

Adalgisa: Como era esse Menino Jesus? Era de gesso ou era ... 

Raimundo: Era de gesso. 

Adalglsa: Quer dizer que na época jA ve~dia, ji tinha casa especializada em 
Belo Horizonte em vender santu1h~ de gesso? 

Raimundo: Es.'>ll casa c~va "Santos ... " , Santos de que meu Deus, esqueci o 
nome que ~ba essa casa. Mas ai, então guardou aquilo e quando foi 
no ~o segum.te ele fez wna grutazinha o'um caixote, pusemos lá. o 
Menmo Jesus e eu frz mais uns cam.eirinhos, mais umas casinhas de 
barro e colocamos aquilo tudo, muito enfeitadinhozinho, etc. e tal, Af, 
bo~, passou aquela época, guardou-se tudo. Quando foi no ano se
g~te eu .falei: Que diabo! Ficava muito interessante da gente fazer 
aqw e~ CIJD8 da mesa ~ ~goazinba. Aí, foi onde eu peguei e fiz a 
lago~_nha co~ o repu.xmho d água, sabe, pequeno, a água só subia um 
pouquinho asSIID, que o repuxinbo era muito fminho. Agora aí é que tá 
a história da água. 

Adalgisa: Mas a água movia, já? 

Raimundo: Já. Aí é que é a história da áigua, né. Pois nós não tínhamos canalizada 
em casa A água. era .apanhada. nliiDa mina em baixo, onde tinha. o o6r
rego. num barranco, onde hoje é a Av. Si!Y ano Brandão. De maneira 
que eu peguei e pus uma lata em baixo párà aparar a água, né, debaixo 
da mesa prá aparar a água, e outra m cima, com 2 metros de altura e 
um caixote lá perto. né, e que vinha com a áGua lá de baixo enchia a 
~ta de cima. e a ou~ ficava amparando em baixo. Quando eb tava JP-I"á 
c una. do ~10 eu at lá, pegá v a ela, subia em cima do caixote e virava lá 
e~ cn:na (~). ~ssa foi a ~culdade que fez o moinho e o repuxo 
d água. Bom, pnme~tamente fot só o repuxo d'água. 

Ada lgisa: Desde o início parece que o senhor estava preocupado com o movi
mento ... 

Raimundo: Não é? Af q~do fl:!i no outro ano seguinte, com o assunto do moi
nho, .eu pegue1, acabe1 fazendo um moinhozinbo miniaturc:t e colocando 
em cima da mesa, rJUI:S falei, e ag?ra? o. negócio da água 6 que vai ser a 
encrenca, porque V3l gastar mwto rna.tS água.. Mas eu oem incomodei 
com isso não, sabe, o repuxinho d'água batendo na rodinha lá no moi
nho, tocando o moinho e vazando também no repwtinho né aumen
tou ~ais o ~aba1ho um J?OUquinbo, né, de aparar a água lá de baixo 
e subtr no clWiote e despeJar na lata de cima 
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Bem, aí ficou esses dois funcionando. A .ligua e o moinho. A eu fiqu 1 

doido prá fazer uma procissão entrando na igreja, oé. Mas fAAer a pro
cissão entrando na Igreja, como? Com a. água eu não posso mesmo f a 
zer porque nã~ . vai dar. Eu não cons~go manl~r .isso assim com a água 
catre~ada de Jetto nenhum. Mas eu tinha um viZmho lá que con rtava 
relógto, consertava gramofone, a senhora conheceu gramofone? 

Adalgisa: Não. S6 por filme. 

Raimundo: Nesses museus por aí é capaz da senhorita ainda conhecer. Lá em casa 
tem uma máquina, tem um diafngma e tem uma campana velha, mas 
não é um ~amofone completo. Mas então, este vizinho foi tava. com 
uma roáquma falou: "ocê é muito atirado a fazer as co.isas. Experi
menta prá ver se você faz a procissão da Igreja com essa máquina 
aqui, sabe". Ai, eu acabei fazendo a procissãozinha lá da Igreja, sabe, 
tocando com a máquina do gran10fone, mas a máquina do gramofone 
dava um traba1ho que só vendo, que a gente tinha que tá lá dando cor
da e que aí aumentou dois trabalhos, um de dar corda na máquina d 
gramofone e outro de pôr a á~.oé, de despejar a ~gua. lá em cim~ né. 
Mas a gente tava novo. oé. nao mcomodava com ISto não. Não tinha 
também a visitação como tem hoje, era nos domingos, só que aparecia 
as pessoas conhecidas em casa prá ver o presepíozinho que a gent.e la
va fazendo. E aí eu fui fanatizando, que acabei com a máqulna d 
gramofone também fazendo aqueles ferreiro que Lá lá, sabe. Bom, 
depois nz o homem derrubando a árvore. Depois fiquei com mai idéia 
de fazer mais coisas no presépio, mas a máquina do gramofon não 
aguentava. sabe. Aí foi eu tive idéja de fazer uma maquinazinha a. va
por. Ar flZ uma locomovel. Fiz a maquinazinha a vapor, substituindo a 
máquina do gramofone e teve mais força, né. prá mim fazer mais cai
sal no presépio. Foi ond . eu fu. o homem mata.nd a cobra, fa aquele 
homem alf capinando, fiz. aquela orquestra ali em cima, batendo a 
mãozinha no violão e fiz o sapateim trabalhando, lá o nl! 24, . . . 

Adalgisa: Por que destes números? 

Raimundo: Do número ? Por cau a deste pr grama aí. 

Adalgisa: Mas foram colocados depois não ~? 

Raimundo: É . .E af fui tendo idéia de ir fa.-..endo mais coisas com a máquina a va
por. Mas a máquina a vapor tanlbém dava traballlo, trabalho mesmo. 
Mas não tfnhan1o luz em casa, af eu peguei e comprei um gasômetro
zinho pequeno e coloquei wn bico de gás aqui em frente do pre épio e 
que iluminava o presépio todo com aquela luz de gás. Ficava claro, bo
nito, sabe. Só vendo aquelas coisinhas. Fazia aqueles musicozinhos era 
sempre novos, que a gente apanhava nas serras sabe, prá Já de Santa 
E:tigênia. E fui aumentando as coi inhas, abe. Af, quando foi em 1927 
eu trabalhei no carnaval, consegui um dinheirozinho enchendo balão, e 
consegui então por luz em casa. A luz em casa também foi muito diff
cil, porque lá ond nós morávamos e tava muito distante çJa rede d 
luz que tinha na publicância, né. A1, ele me deram ligação mas prá 
mim levar uma rede por minha conta até na rede de iluminação públi
·ca. Mas. eu sacrifique• um pouco com e ·se cünheirozinho que eu ganhei 
no carnaval e consegui levar a rede minha até a rede geral. AC foi eles 
ligaram a luz prá mim. Eu fui, peguei, tinha um vizinho ~ue tinha um 
motorzlnbo elétrico prá vender, eu comprei esse motorzmho elétrico 
prá pagar de duas vezes, e frz então o negócio movimentado com mo
torzinho elétrico. Isto fo.i em 1927. Rem, antes do assunto da eletrici~ 
dade, em 1925, com a maquinal.inba a vapor, chamou a atenção da im
prensa devido ao assunto de movimento que eu aumentei no presépio. 



Então nós lfnbamos um jornalzinho aqui que chamava A Tribuna. 
Esse jornalzi:nho, uin repot:ter foi lá, chamava José Ferreira dos San
tos. Esse rep6.rter foi lá e fez uma reportagem sobre o presépio. Ai eu 
entusiasmei mais com o assunto. Foi onde eu pus a luz em casa e com
prei um motorzinho elétrico e fiz então aqueles negócios que era mo
vímentado com a lru1Quina a vapor. Já passou tudo prá ser com motor
zinho elétrico. Af já deu mais força. mais capacidade de força, que af 
eu fui aumentando mais o tamanho do presépio e aumentando também 
as figuras. Quando foi mais ou menos em 1932 ou 35 é que eu tive a 
idéia entAo de fazer assunto sobre a vida de Jesus. Foi onde eu fui au
.mentando mais ou menos o ntimero de movimentação DO presépio. Fa
zendo a adaptação da vida de Jesus. 

Adalgisa: Quer dizer que até 1925, s6 Unha de Jesus, era s6 o nascimento? 

Raimundo: Só .. Era só o Menino Jesus. Assim mesmo era parado. Ele não movi 
mentava as peminbas, não. 

Adalglsa: Foi depois que o senhor resolveu colocar a vida póblica ... ? 

Raimund.o: É. Foi então que comecei a fazer ele movimentando as perninhas. E af 
tive a idéia de fazer ele, Nossa Senhora com ele DOS braços, apresen
tando aos 3 Reis Magos. E af comecei a fazer a fuga pro Egito. O ho
mem ferrando o jw:nentozinho. Acabei fazendo a matança do ino
centas, que é lá em cima no o!? 8. Acabei fazendo ali a ceia do ap6 • 
tolos, o Menino Jesus na casa dos doutores. Mas isso tudo foi feito as
sim, um ano era wna coisa. outro ano era outra coisa, outro ano era 
outra, outro ano já era outro, todo ano eu tinha de apresentar sempre 
uma novidade no presépio até chegar no ponto que chegou. 

Adalgisa: O senhor viu alguma fotogra.Oa, a lguma gravura, para fazer a vida 
de Jesus, prti se basear? 

Raimundo: Não. Eu via cin~a, né. No cinema que eu assistia às vezes aqueles 
~s sobre a v1da de Jesu , né, aqueles ~assos sobre a Paixão de 
Cnsto. Então, às veze , eu ia no cinema e vaa, né, aquelas cenas. Mas 
que eu visse mesmo em presépio, em gravuras, não. só via mesmo em 
cinema algumas vezes. Aí, fw crescendo, até chegar no ponto em que 
está. Em 1929, wna coisa muito interessante. Em 1922 era quando era 
tocado com a máquina do gramofone. Esse céu af em cima era feito de 
papel crepon e bambu. Então quando foi no dia 31 de dezembro che
gou lá pessoas conhecidas de mamãe e ela foi dar corda lá na máquina 
prá ver aquelas figwinhas movimentando, af a máquina rebentou a 
~rda. Quando eu cheguei em casa do serviço, de tarde, ela falou co
mlgo: "Olha. II!eu f~o ! máquina rebentou a corda. E logo hoje, né. 
que amanhã vru ser d1a 1- do ano que vem sempre mais gente ll9ui no 
presépio." Eu fa1ei: num tem nada não. Eu vou consertar. Jantei e fui 
consertar a corda da máquina. Acabei de consertar a corda já de noite. 
~í nó~ fomos colocar ~ ~uina lá ~ebaixo do presépio, que no outro 
dia, dia 1 !l né, o presépto tinha condições de funcionar e tinba uma rni 
oba aí que dava aula em Diamantina. Todo ano ela vinha passar o Na
tal lá em casa. AI eu entrei com mamãe lá atrás do presépio mamãe 
co'!' uma vela~· eu não sei o que ela arranjou que encostÓu a vela 
assun num pedacinho de papel, o fogo pegou no J?apel, subiu e quei
mou ? papel de crepon todo _do céu. Não chegou a mcendiar nada por
que tinha gente lá em casa, Jogaram água e apagou o incêndio. Af foi 
aquela noite toda todo mundo chorando porque no outro dia não podia 
apresentar o presépio. Tava só aquela armação de bambó.lá. feia que 
só V·endo. O papel queimou todo. Quando foi de manbã, amanheceu 
chovendo mwto. Eu falei, eu vou fazer wna aventura, né, vou escorar 
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nqui embaix com outras madeiras. Mas primeiro eu vou fazer UUid 
aventura, se ,eu consigo comprar o papel crepon na Rua aet , tem 
uns turcos que costuma abrir as portas nos domingos e dias santos, eu 
vou experimentar. Ai, saf debaixo de chuva, subi a Rua Caetés, fui d -
baixo de chuva. até sair lá em cima na Rua do Mercado, que o Merca
do era lá em cima, onde hoje é a Rodoviária, num encontrei o papel. Ai 
fui aventurar na Av. Afonso Pena. Entre pela Afonso Pena a fora 
quando cheguei alí na Bahia. tinha a Livraria Oliveira Costa, então eu 
vi lá a porta abe.rta e uma grade na porta. Aí eu cheguei .lá na porta, ti
nha um pessoal dando balanço e tinha um rapaz lá, balconista, meu co
nhecido, chamei ele, contei o caso e ele disse, não, eu vou te vender o 
papel. Aí me vendeu o papel e eu saí de lá todo satisfeito. Agora duro 
é conseguir colocar ele. Os bambus era tudo enrolado assim de pano, 
prá gente pegar aquele papel com alfinete. Então fui pelejando, deva
gar, daqui, dali, e tornei a recompor esta abóbada do céu, pregada com 
alfmete nalguns lugar, com grude, af acabei era 3 horas da tarde, a 
chuva estiou e começou logo a chegar as primeiras visitazinhas aco -
tumadas a vim ver o presépio. Deu tempo que nós apresentamos o 
presépjo ainda naquele dia de 3 horas até as 10 horas da noite. Acon
teceu isso e foi em 1922. Pessoas assim de fora, de fora era assim 
pessoas que vinham lá da Lagoinha, lá do Barreiro, do Barro Preto. 
das Gorduras, de Santa Efigênia, era assim. Mais nos doming . Era 
mais no · domingos e dias santos. E o presépio era só até o dia 6 de ja
neiro mesmo. Dia 7, dia 8, nós parava. Depois, nó inventaino d fi 
car um domingo depois do dia 6. Depois, inventamo de ficar do dia 
25 até o dia 20. Depois, inventamos de ficar até o fundo mês. Nós en
cerrava sempre a visitação do presépio no dia 31. 

Ada lgisa: O senhor já viajou alguma vez, pora mostrar esse presépio'! 

Raimundo: Já. Já viajou uma vez. Tinha um Delegado lá em Barbacena que me 
convidou. Como um genro meu tava construindo uma Igreja lá, abe 
como é, nós fizemos um serviço muito grande lá onde eu trabalhava, lá 
na imprensa e nós J?áo ganbavamo extraor~inári.o, sabe como é, nós 
trabalhamos lá doiJUJl,go, trabalhamo~ de notte. tudo mas sem gaohar 
extraordinário. O Diretor foi e ficou assim com muita pena de nós, né, 
por causar de num ganhar extraordinário, ele f i e nos deu umas horas 
né, prá gente descontar aquelas horas d~uele servi o que a gente fez, 
num sabe? Eu fui e ajuntei com uma fénas de . . . , ajuntei essa, essas 
horas com as férias regulamentar que a gente tirava, fez quase dois 
meses, sabe, eu fui e resolvi Levar o presépio lá em Barbacena sabe 
como é, né, meu genro trabalhava lá construindo a Igreja, então levei 
lá em Barbacena. E lá em Barbacena veio uns vereadores lá de Juiz. de 
Fora. era aniversário lá de Juiz de Fora, então ,eles foi e me fez eu le
var o pres6pio também em Juiz de Fora, sabe como é .. . E daf ele veio 
prá casa, depois saiu de casa só prá ir na cidade umas três vezes. Sabe 
como é, eu tava desanimado de mexer com o presépio em casa, tudo, 
sabe como, e queria acabar com a visitação pública. 

Adalgisa: Por quê? 

Raimundo: Mas muita gente falava não, convém não, leva isso na cidade, cobra lá 
um ingressinho razoável, não sei tal, fica é . . . muito melhor prá você, 
sabe? Eu fui, resolvi sabe? Tinha: um senhor lá da Prefeitura que tinha 
me d~do um carfá? oferecendo lá o préstimos dele, num sabe c tal, e 
eu fu1 lá ~ Prefe1tura procurá ele, ele falou comigo: Nós num temo 
verba prá JSSO! sabe como é. e . .. lugar também. O tínico lugar que eu 
posso te arranJá é embaixo no Parque, lá naquela ilha. Eu falei com ele, 
6, eu agradeço o senhor muito, né, porque a v.erba em todos caso eu 
vou tomá um empré tirno aí, prá custiá essa despesa, roas é uma aven -



tura qu eu vou fazer de tirar o dinbeiro no ingressozinh que eu v u 
comprar, que eu vou cobrá prá entrar no presépio, sabe como é? ~ u 
vou fazer essa aventura, mas lá no parque não vai dá, no jeito, nas 
condições que o parque tá, as famílias tem medo de entrar no parque 
até de dia com ol quente, agora o senhor imagina se for preciso fun 
cionar de noite também, aí é que não entra mesmo, sabe como é? Af 
ele disse é, nós não temos outro lugar não, sabe como é, af eu falei. 
bom, então tá certo. agradeci ele e falei: Ah, vou experimentar lá na 
Feiia de Amostras. sabe como é, a Feira de Amo tras, sabe como é, a 
Feira de Amostras é, já tinha mudado metade dali e construído a1í a 
Feira de AmostTaS. Conheceu a Feira de Amostras , ali onde é a Rodo
viária boje? 

Adalgisa: Não 

Raimundo: Não? Pois é. A Feira de Amo tra foi ali, sabe como é? Então fui lá na 
Feira de Amostra, o diretor lá era meu conhecidõ também, falei com 
ele, etc. e tudo, ele disse, 6 é muito importante seu presépio vim aqui 
agora, no aniversário da cidade, era muito interessante, ai en tão a 
Prefeitura você não conse~uir. eu falei, não, na Prefeitura eu não 
consegui não, ele disse aqw nós não temos um lugar aqui que possa 
por o seu presépio. O único lugar é junto com o Parque de Diversõe .. 
sabe como é, agora depende do diretor do Parque de Diversões. Se ele 
tiver lugar lá, cê pode, pode se colocá Já o presépio, sabe como é? Af 
eu . . . ele chamou lá o diretor do Parque de Diversão ele veio expli
cou o caso, diretor me perguntou, o senhor tem o presépio armado. eu 
falei tenh . Nó podemos ir Já vê, cu falei , pode. O senhor só não vai 
ter a. impressão del porque ele está sem planta; agora, a horn qu 
formo buscar a planta no mês de dezembro for buscar a planta e co
locá as plantas, ele vira outro é outra coisa_ te disse, não, vam lá 
vê. Aí fomos lá, ·eu peguei, liguei o presépio prá eles verem, ele era 
menor, não era esse tamanh todo que t.á ai não, era um pouco menor. 
Ele olhou e c hi h u om o outro lá: "sabe, isso vai dá dez mil reis de 
ingresso," sabe com é .. . " (risadas) ·•vai dá 10 mil reis de ingre o·· 
sabe como é. Aí eu escutei, num sabe, e falei: puxa vida, mas. num é 
possível, né, logo ag ra no aniversário da cidade é que meus visitantes 
acostumados a vim n presépi todo ano vai dependê de mais d 1 O 
mil reis, porque eles procuravam de-z tostões prá entrá no recinto, né. 
Será que vai dependê de mais de I O mil rei , prá visitá o presépio? A h, 
ai desisti, quis não, ·abc"l 
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De isti, etc. e tal. Falei, d ixa el ficá af mesmo, sabe como é? Mas u 
passando alf prá ir no Mercado quase con tantemente, na Avenida 
Amazonas, tinha uma casa ali descendo lá pros, na Av. Amazonas assim 
tinha wna casa ali que era uma casa de famllia mas foi transformado em 
uma oficina gráfica, sabe como é? E eles tinham um portão largo assim 
do lado e tinha um terreno lá nos fundos um terreno vago lá todo cheio 
de mamoeira, bananeira, isso tudo, né? Eu fui e entrei lá e perguntei a 
homem: o senhor me aluga esse terreno a{ no fundo? Ele disse assim: 
"prá quê fim?" Eu falei: ah, eu tenho muita vontade de trazer o p:resé
plO aqui. na cidade, sabe como é? E eu olhei isso aqui e tô vendo que i o 
8l)ui dá mais ou menos prá gente fazer um galpão aí, e colocar o pre é
plo a{, sabe como é? eu prometo até de dá uma, um donativo aí por 
Orfanato Santo Antônio, sabe como é? 
Ele falou, a senhora conheceu o Orfanat Santo Antônio, all na Rua 
Rio de J aoeiro? 

dalgi a: Não-

Raimundo: Rio de Janeiro, São Paulo. Depois nós vamos ainda contar ess ·· os 
todo de se lado viu? Daquele quarteirão ali, viu? 

Ada.lgisa: É, aquele orfanato serviu de cemitério_ .. 

Raimundo: Bom, antes, antes bom, a ~nhora sabe disso, oé? 

dalgi a: No início da construção da cidad né? (gargalhadas) 

Raimundo: . . . durante seis ano , né? 
A senhora sabe disto não, foi, foi antes da construção da cidade. De
poi eu conto prá senhora Mas enlão, ele me alugou o terreno sabe 
como é, eu tirei o empréstimo, o genro mexia com o servi o de 
con trução, pegou e fizemo lá o galpão de madeira lá e eu coloquei o 
presépio lá. a dois mil reis o ingresso, viu? De maneira 'lue a pe oa 
pagava dez tostões de ônibus, não. naquele tempo não tmba ônibu , 
era bond 

datgisa: Bonde. 

Raimundo: Pagava dez tostões de bonde, oé, e ainda caminhava muito a pé prá ir 
até la em casa onde era o presépio, né? A Av. Silviano Brandão, boj . 
AI .. . pô no centro da cidade por dois mil, p.rá eJe foi ótim , né, au
mentou só dez tostões de ingresso, sabe como é. Ar foi que a gente fez 
um, wn, uma feirazi.nha melhor que deu então prá gente aumentar o 
presépio nas condiçõe que estava, né? 
Esse, foi o assunto do aumento do presépio, abe? (risadas) 

Ada lgisa: A pintura e as capelinha . O senhor viu alguma coisa, a Lgr ja da 
Boa Viagem , al ant.iga Igreja da Boa Viagem era parecida com 
aquela aH, não era? 

Raimundo: ra im, a mesma coisa. 
Bem, mas a pintura foi o seguinte, num sabe, aí tem servi o de dois. 
Eu tinha um amigo aí que era, gostava muito de fazer essas pintura 
oe as condiçõe , de igreja, sabe como é? Ele era muito amigo, sa ? 
Então, ele sempre tava lá no presépio e eu sempre falando com el que 
eu ia fazer o presépio maior, aí el foi e falou comigo: ó Raimundo, 
quando vooê tiver que fazer o pre épio maior, você me fala que eu 
qu ro vim aqui uns dois dias, almoçar com vocé ai, e . . . te ajudá fa
zer a pintura, sabe como é? De jeito que es a pintura da parte d baixo 

Ada lgisa: Que ano que foi? 

Raimundo: Is o? Deve ter sido em 1946. De jeito que e sa pintura de baixo c a lá 
do fundo tem serviço de dois. Tem dele e tem minha. 
A minha ·por exemplo, daquelas casa mais branca que tem ... ali. 
A pintura foi feito por mim e o pintor Francisco ·Lima. Foi nós dois 
que fw:mos essa pintura aí em volta e lá no fundo . Agora, a ligação da 
pintura, a abóbada do céu fui eu quem pintei, as estrelas e tudo . .. e a 
ligação da pintura cá nessa pintura de cá, também foi feita por mim, 
sabe? É também foi feita por mim. Agora, aquelas capelazinhas foi to
das feitas por mim, sabe, todas elas. Aquelas . .. 

Adalgisa: O senhor se baseou nela pr~. fazer essa af! 

Raimundo: Não, eu oão baseei totalmente nela. Foi a idéia de fazer a igreja veio na 
minha cabeça, na minha memória, eu fui fiZ assim. 
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Adalgisa: E aqoda lá? 

Raimundo: Aquela Lá também, aquela lá é de papelão. Aqu la é de papelão. 
Aquela é de ... aquela é de papelão, que eu fiz pro pessoal entrá den 
tro dela, né mas de papelão ela·oão segurava direito, estragou a porta, 
etc. e tal, aí eu fui e inventei de fazer de madeira e .fiz aquela de ma
deira. sabe como é. Que aquela ai.( eu tenho um recurso de segurá ela 
por baixo com parafuso e ela é firme naquela torre de cá. Só. A outra 
tá 'no ar. Mas é segura com wn parafuso por baixo, sabe como é? Aí. 
eu tive que fazer com madeira prá ter recurso de ter firmeza, sabe. 

Adalgisa: 

Raimundo: 

Adalgi a: 

Raimundo: 

Por que o senhor fez os san.tos af, as figuras de papelão, 
de. papel ... 

De massa de papel, massa de papel. Porque eu faria muito com bone 
de silicóide, sabe como é? Mas estragava tudo, era muito custoso, sabe 
como é? E experimentei fazer de barro, aí foi pior ainda abe, barr 
quebrava sabe. Fa.z.ia de barro e cozinhava ele no fomo, mas qoebrava 
tudo, sabe A[ um dia eu live a idéia de por papel de molho e socar 
com cola, né, prá ver o que dava. Depois deu essa massa feito massa 
de pintor af eu falei, eu vou experimentar isso, né, aí foi que me valeu 
mwto a pena esse assunto dessa massa de papel que fez e desenvol
vimento todo que tá af no presépio. 

onde o senhor arruma v a papel? 

Papel? Q~qucr papel. Qualquer papel pardo, esse papel que, de pão, 
sabe e tudo ... 6 ... serve prá isso, sim. Depois eu comecei a arranjar 
nos jornais sabe, vinha umas bubinas duplas, bubina grande, sabe como 
é; então eu comecei a arranjar aquelas serragens, pedindo aquelas ser
ragens de papel que roe ajudou muito também, sabe, porque ela já vi 
nha miúda,. né, e socava mais rápido, né. 

Adalgisa: E a cor'! omo que o senhor escolheu essas cores'! 

Raimundo: Ah . . . essas cores não foi de acordo. Conf rm a gente precisava da 
~gura, a gente foi pintando elas. O serreiro, por exemplo, eu ftz eles 

com aquela camisa de meia.. né, vermelha. ué, com aquelas lista pr ta, 
boné, de boné azul, a calça marroo, num sabe, e assim suce sivament.c 
os outro mais, sabe né? 
Agora essa ceia dos ap6 tolos, Menino Jesus em casa do doutores, a 
Samaritana ai.(, num sabe, Lá o Sio José, aquilo tudo nós vestimos as 
sim de roupa prá andá mais rapiclamente o as unto de arrumá figura, 
cê tá entendendo? 
Que eu ia fazer também do mesmo m6Jde que tá as outras, num sabe. 
Mas aquela pressa de apresentar o negócio no Natal, né, prá andar 
mais depressa a gente formoo então A r upa formando o corp , quer 
dizer, formou o formato do corpo, né. 
Agora, era mwto trabalho prá coloc4, recortá aquilo, pintá, dava muit 
trabalho. Então pd vestir foi uma. coisa mais rápida, num sabe, é aon
de tem esses vestido com roupa de fazenda, é isso ... 

Adalgj a: Entãa o senhor tinha um prazer em apresenta.r o pr sépio, não é'. 

Raimundo: A h! Tinha, tinha. Todo Natal eu tiBha qlile apresentar uma noitada, né? 

(fita com defeito) 

Raimundo: Agora tem essa parte a[ que você estão vendo que estli pronta ai, né, 
que foi feita pela. com minhas mãos, sabe como é? Agora, tem a parte 
mecânica num sabe., que num foj nada comprada, a não ser o material . 
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Eu não fiZ o material, num sabe né, o material foi adquirid , comprado 
na sucata achado na rua (risadas): era assim, sabe como é? Agora IIS 
peças for:UO eu que fiZ todas, né7 As peças foram todas feitas por mim 
que eu vou mostrar a senhorita lá dentro, o maquinismo que eu tive 
o trabalho de fazer, viu? 

Adalgisa: Agora, nessa primeira parte aqui tem peças de tudo, né? 

Raimundo: f: . .. aqui tem senhora fala de .. . 

Adalgisa: Tem chave, tem placa de carro .. . 

Raimundo: Há bom, senhora fala dessa decoração'? 

Adalgisa: É. 

Raimundo: É, essa decoração aí também ·é outra decoração que chama. decoração 
de sucata, num sabe, de jeito que eu tenho aí chave, tenho pulseira de 
relógio, né, tenho fechaduras, tenho .. . e muita coisinha .. . 

Adalgisa: ... mola ... 

Raimundo: . .. é mola, sabe como é, molas, escudo . 

Adalgisa: O senhor já tinha visto uma igual assim'? 

Raimundo: Não. Isso aí foi idéia que eu tive de fazer esses assim como esses cris
tal aqui, por exemplo, isso aí foi, foi o cristal oé, que eu colei com o 
cimento, num sabe, só que .aquele pedacinho mais amarelo que está ali, 
aquele é inteiriço, agora, aquela partezinha de cima, onde tá aquelas 
coisas branca foi idéla que eu tive de ir colocando com aquela partizi
nba mais escura de cá que eu coloquei com o cimento, os cristais, não 
sabe. 
Aquela parte de lá, a mesma coisa. Aqueles aqueles grandes de Já, 
aquela parte de lá é uma, é uma pedra 6. Agora aquela mais de cá, prá 
cá assim como tá um pouco amarelo lá, aquilo ali foi cristais né, que 
eu peguei e colei coro o cimento, abe? Aí, por aquilo que eu tive idéia 
então de pegar a ucata, sabe e acabar de normalizar es a parte toda 
aqui da frente. 

Adálgisu: Antes da gente coubet:er a parte intea·na, do mecani mo . 

Raimundo: Sei ... 

AdaJgl a: Eu perguntava para o senhor: o eohor não se arrependeu de ven
der o presépio não? 

Raimundo: Ab! Bom, a gente 1 ou meio arrependido, até ainda ontem ela tev 
aqui, sabe. Eu tive uma minha filha que chorou, só vendo. A patroa 
também ficou muito sontida. Todo mundo ficou muito Sentido, sabe, 
de ter passado ele. Ma o seguinte: eu não podia ter ele em casa mais 
né? N ao tinba po ibilidade de ter e le em casa. Pd ter ele em casa, eu 
podia ter, mas não prá receber visitação públic , sa e como é' 

Adalgisa: É. Ele tá muito grande tamWm •.. 

Raimundo: E· .. . não podia, eu tenho o galpão dele lá. Tenho o galpão dele, h{ lá 
ainda, não demoli ele não sabe? D~ man iras que ... não tinha po. i
bilidade de ter ele em casa, sabe? E ... prá mun ficar com ele parado 
em casa, ou encaixotado, ou qualquer coisa assim, ficava rnuito sem 
jeito, né? Andei quase vendendo ele prá fora. mas af seria muito pi r, 
né? 
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Adalgis11': ht prã muis longe, né? 

Raimundo: É. Ia ser muito pior tanto prá ge.nte como pró público tw:11bém, qu~ 
acostumou com ele aqu.i na cidade desde mil novecentos e dez, .n~ ! 
(rindo). Que tem pessoas que .ainda vive até ~oje, n~, e os que assr.stJ 
raro ele natjueta época de mil no·vecentos e vmte, vmte e ~uatr , Vtl!te 
e cinco levavam os tüho e hoje tão levando os neto, né . Tem mwta 
gente aqui que traz o· bisneto aqui no rr.esépio, inclusi~e eu, inclusive 
que tenho os meus bisnetos que vem aqm, né, no ;pre ·épto, n.é'l De ma~ 
neíra que seria muito pior se ele fosse embora de Belo Honzo~t . né ? 
Mas agente tem aquele arrependimentozínho de tê . .- ., que;r dizer •.. 
como o sentido, né, arrependimento, não; com o sentido as.sml de ven 
der o presépio, né? 

Adalgi~a: O Senhor trahaJhou na Empresa Gra"atá'! 

Raimundo: No fim de vinte e t:l'ês, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, quan· 
do eu trabalhei nessa empresa (falhas na fita) : . . , em to.mo des e s~r 
viço mu.ito variado, né, foi aonde eu aprendi, DUill sabe, a fazer. s 
molde, esculpi figuras, num sabe, e fazer os moldes de gesso, .devt~ 
eu trabalhar em serviços mu,ito variados lá nessa empresa. Fot e:ntão 
onde eu desenvolvi máis o assunto do presépio, de eu ter aprendido 
a fazer os molde em gesso e até tê inventado fazer a massa no papel 
sabe? Aí desenvolveu-se muito mais, né. As placas que tem lá n Ptru 
lito, a senhora num lembra que rem as placas lá, d inseri ão? Aq_uelas 
placas foram todas f1.1ndidas com metal, mais um cobre derret1do e 
formando entáo aJ ga prá fazer a üga de metaJ . Agora a senhora sabe 
·quaJ foi o cobre que f01 empregado aJí? 

Adalgisa: Nân. 

Raimundo: A senhora conheceu os cobre de quarenta, grru1de assim? Que pena! u 
devia de 1ter trazído prá senhora conhecer os cobr de quarenta qu é o 
dinheiro ,qu nó andava om ele antigamente no b lso, sabe como ? 
E então, nós comprava ta ho velho, comprava arame d cobre, sabe, 
e.~as coisas prá fazer a li,ga de metal. ~t~o ele muito apertado, a en~
pres:l rnuiro apertada p:rá entregar o Pirulito da Praça Sete e à Estaçao 
Central, oé .. . Faltou o cobre, af o no o chefe llá da mecânica !lüube 
que os Va7 de Melo na Lagoinha tinha grande quantidade d cobre d 
quarenta,. guardado lá nas barrica Ele foi e me man ou lá f rá _v~ e 
oonseguia comprar os cobrt!S de quarenta ·abe como é? Aí eu fuJ I 
cheguei lá, ele disse assim: tem, nós témo~ a{ ( a fita ~tá falh~do). 
Ai cheguei Já, né no Che fe Já da mecânica, né que tmha mu1to c br 
lá, mas qu eles não queriam dez tostões o quilo, sabe como é? E u pe 
lejei prá ver se conseguia a seiscentos reis que e_les num quiser~ ven· 
der dt! jeito nenhum, sabe'? Ele . .. af n6s contmuwoos o servi o mas 
como ficou mais apertado aindli prá ent:re~ar.o se~i o n~ época ~erla, 
ele disse assim: você quer saber de wna éOJSa Vwlá, VaJ lá, peleJa prá 
ver se tira ao menos a oitocento reis qui:Jo. Se você num tirar a oito
centos o quilo, traz a. dez to tões mesmo traz lá, um bocado de cohre 
quar nta prá cá. Aí eu fui lá pelejei muito. m ele. , s~be. 'num C~lll se 
gui. Eles amarraram mesmo nos dez tostoes e eu. fw e co.mpre• !I s 
barricas cheia de cobre de quarent.a, sabe. Chegue• lá . . . (t1ta está fa 
lhando). Se bem 9ue aquelas placa qu tão lá no PiriJuto da Praça te 
r oram lodas fund1da.s nessa c ndi ões, qu • é o cobre de qtJarenta que 
era o dinheiro. fita falhando) . 

dalgiSll : Esta lagoa parece aque[a lagoa do panaue- • •. 

Kuimundo: U.goa? 

Adalgisa: É ... parece, não'! 

Raimundo: Parece. (fita falhando). A senhorita já viu, né? Essa lagoa de lá, cl . 
nasce lá em cima .. . cai na :roda, toca aquela roda lá, sabe! desce .e c;:u 
naquela cachoeira lá, sabe como é? E vem af na, no repuxmho ali, dai 
ela eotre debaixo da ponte aí tem a saída da, ac!'<> que eu vou 111?Slrat 
a senhori ta agora Jue81l)(}, sabe? E desse depós1to elâ. bomba, poe ela 
pra cima. e ela volta aqui. Ela é a:utotnálica, sabe? 

Adalgisa: Pare<;e que o seo.hor ~fascinado por oois:ts automática , não é'l 

Ra!imundo: (Risadas). A água também, tem muita gente que fala, tudo elétrico, tu
do, mas a água também, A água tam~m é elétric~ a senhora táe~u 
taodo o barulhinho? A água que tá mdo Lá prá ClfTia, A água tá mdo 
prá lá, sabe como é? 

Adalgisa: Porque o presépio est~ desaparecendo? 

Raimundo: É muito diferente ho~e. sabe'/ 
Tem carnaval até hoje, sabe, é muito importante, pastorinba. sabe co
mo é, tinha pastorinba que vinha aos presé:J?ios, ia nas !greja:;, num s~
be, as pastorinba então, eSSas num se vê rruns falar aqw em Belo Hon· 
zonte. 

Adalgisa: Esse presépio jli foi visitado pelas pastori.nbas? 

Raimundo: No principio, oé, llá em casa ia muita pastorin~ sabe. Agora outra 
coSsa importante que eu tô esqueq!ndo de. ~.xplicar. tam!>é~· sabe, é 
porque o nome de PipiripaU,, sabe. E que aqw, no pnnc.fpro tmha qu~
tro colônias; tinha a Colônia Bias Fortes, ~ lá onde o Sant.o Antoruo 
hoje, a Colônia Carlos Prates, que é onde é o Carlos Prates, Afo~o 
Pena que era, era .. . aqui na (fita f~do). e_ oa, nessa Colô~a 
América Werneck, wn dos colonos abnu wn ~cammho, pelo lote dele, 
acima, que ·é onde hoje é a rua Conselheiro Lafaiete, ele abriu ~ ~a
.minho até na cerca da fazenda de João da Cunho que é onde hoJe a rua 
Pitangu:i e, lá tm cima no aJto, onde é prá baixo da ~ua Pi~gui, ele 
construiu. lá uns barracões, lá nesse lugar, sabe? Então, apelidaram lá 
de Pípirtpau e nós morava, meu pai compr? .~ lote lá pert<;' ~ fomos 
morar lá pe.rto desse lugar que chamava Pipmpau. En~o .~ unpren a, 
em 1925 conforme eu conte) prá senhora, fizeram a pnmeua reporta
gem de Jornal. apelidou o presépio de Pipiripau, sabe. Então fm onde 
ele ficou com esse nome, Presépio do Pipmpau, sabe. B quando o 
doutor Juscelino. prefeito aq~ de_ Belo_ Horizo~t;e. eu queria mudar o 
nome do pr.esépio, Dr. Juscelino nao detx.ou .d jCtto nenhum, que 6 um 
nome tradicional. Botão, quando Dr. Juscelino tava llJ!Umando Brasí
lia, sabe, lá tem um rio que em homenagem ao presép1o, .ele pôs o no~ 
me ~ Pipir~pau. Rio Presépio do Pip~pau, sabe. Está ali, no mapa d 
Brastl, sabe. Em homenagem ao Presép1ó. 
De jeito que tem muita história que a gente vai lembrando, né, . bre o 
presépio, né? Muita bist6da. 

Adalgisa (Após entrar no interior do presépio). Como de rala, ele es.tá expli
cando que isto aqu.i ~ o bastidor ... 

Raimundo (ao 1\undo): O bastidor e o camarim . .. . 
A figura vem aqui, daqui sai, passa lá no, nd. frente, fáZendo o papel de 
artista né, e volta outra vez prô camarim. 

Adalgisa:. Então é um teatro? Um teatro de boneco? 

Raimundo: É. É sim. A(l:ora, todas essas~ que~ senhora yê aqui, tudo foram 
feitas por mun, sabe como é? Essas aqw, esse aqw (mostta - esse su· 
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p rtc. is o tudo é de aroeira. Essas polias que foram feita: todas no 
tomo, rudo torneado). Agora, eu tinha de tornear, sabe, então prá nã 
ter o trabalho de ficar no torno torneando roldana, eu aproveitei car
retel, olha af, tá vendo? Aproveitava carretel, olha ai, lá vendo? 
Isso aqui tudo facilitou, né? Eu tinha o carretel, pegava punlw o 
carretel na mesma coisa da roldana, né? 

Adalgisa: Ah! lsso aqui é a prod são, né? 

Raimundo: É. Isso aqui é a procissão. 
A igreja tá presa só nesse parafuso aqui. A tgrcja de madeira pesad11, 
sabe. Aí, tá presa aqui, ó. Essa parte de cá lá toda no ar. 
Tudo imaginação da gente, ué? 

AdaJgisa: Ma parece que o senhor trabalhou m algum lugar c que m ia 
com movimento .. _ 

Raimundo: De máquina. 

Adalgi a: É ... que em'prt..'Sa foi t.JUC os nhor tra.balh u'! 

Raimundo: omecei , quando eu comecei no serviço mecânico, o primeiro empre
go meu foi na, foi no comércio. Eu trabalhei no comércio de mil nove
cento e nove até mil novecentos e dezoito. m mil nove~ntos e de
zenove eu entrei prá oficina mecânica como ajudante, como auxiliar de 
mecânica, sabe com é? Foi na Central do Brasil . Trabalhei cinco 
anos. De~is passe.i então prá Imprensa. E na Imprensa ficial eu me 
aposentei. De maneira que de mil novecentos e dezoito para cá de
zenove prá á, é que eu entrei para o servi o mecânico, abe? qu 
comecei a aprender o offci de mecânico, sabe com é? 

26 

Foi Qnde eu desenv lvj llllÜs o presépio, porque de mt eu fazia, m· · 
fazia na marra, como hi se diz, eu não compreendia d mecânica, n , 
mas fazia as coi m viroentadu o presépio, como moinho, né, co
mo a máquina d gramofone que tocou i aqui. Isso aqui, olha, cu 
não sabia fazer m road ira n torno, · ·obora sabe como é qu eu fiz 
essa pulia prá tocar isso aqui? u fiz de papelão sabe? Pegava um pa
pelão ... e sas caixinha de papelão, sabe, pegava las, riscava com 
compasso, cortava com tes ura bem curtinho, colava papelão um n 
outro, colava, colava até dá essa grossura aqu.i , sabe como é, depois 
colava outros dois por fora mai alto assim c lá, com roda também de 
papelão. Era assim sabe. Não tinha rccur o. Dcpoi é que eu entrei 
para a oficina mecânica, ar é qu eu aprendi o tomo, né, fazer essas 
pulia. Aquela, aquela outra que tem hi embaixo, essa grande aqui, 
aq_uela lá de baixo. Aquela grande de lá foi eu quem fiz. O servi ·o f i 
feJto no torno, de noite, domingo, dia santo, era as im. 
A água, a senhorita quer ver a água? A água lambém é aut mátí a. la 
tá naquela caixa ali, qu tem um pião alo, sabe? e ela tiv r c mplcta
ment cheia, ele lá lá embaixo. Aquela do jeit que a bomba mantém 
aquela caixa sempre cheia. Daf ela vai lá o pr épio, vai lá no presé
pio vai lá no depósito que tá lá, sabe v lta prá lá outra vez. la raz 
sempre esse rodú.io. Ela num vai embora. • 
Senhora acredita que eu vou no mato, aqui nessa erra do urral, alf, 
num sabe, agora que .. . no tr vo de uro Preto, abe como . .. mas 
já fui até na Serra da Piedad também, sabe, apanhar essas pJantas qu 
a senhorita tá. vendo af . . . aesde o tempo d1 menino até hoje, até 
agora em dezembro quand nós fom s ai, no Natal, mte do Natal apa
nhar isso, senborita acredita tJUC nem um marimbondo nunca nos ata 
cou? Já fui na Serra da Piedade l}U tem cavei Já assim, alf na Serra 
do Curral alí tinha muito cascave . . . mas nem um marim ndo nun a 
nos atac u. 

i\dalgisa: O Senhor toca algum in ' trumento? 

Raimundu: u'! Toquei trombone. Eu sou funcionário d~ Ban~ do Doze R s.!
mcnt . Aqui veio em mil e novecentos o dez.otto, ve10 uma ompanhia 
do exército práqui, sabe, e fundou o Batalhão de 59, sabe m . é 
Então eu sentei praça como o Batalhão de 59 prá Banda de músi a, 
abe. E o 59 depois se transformou em regimento, no batalhão, ~ 

transformou em regimento. Agora quando ele transfor~u ~1'!1 regt 
meoto eu já tinha dado baixa. Eu não se dei bem com ·~ Vlda milJtar, eu 
larguei, sabe. Voltei outra vez. prá trabalhar no comércio, sabe. 

ANEXOJ 

• MINIST~RIO DA CULTURA 

SECRETARIA DO PATRIMONIO IIISTORICO E ARTISTICO NACIONAL 
C RTIOAO 

m c.umprlmen•o IRIIIIIIHII à determinação do Senhor Secretário do 
PatrimÔnio Histórico e Artístico Nacional do Ministério da I I 
Cultura, C E R T I F I C O, que revendo o Livro do Tombo Ar-/ 
q~eolÓgico~, Etnográfico e PaisagÍstico da Secretaria do Patr1 
monto Historico e Artístico Nacional, instituído pelo Decreto 
- lei número vinte e cinco, de trinta de novembro de mil nove: 
centos e trinta e sete dele consta o seguinte a folhas trin
ta e oito: 11 1~Úrnero de Inscrição: oitenta e oito; Obra: Presé
pio do Pir1r1pau; Situação: Cidade e l.funicfpio de Belo Hori-/ 
zonte, Estado de Minas Gerais; Propriet~ria: Universidade Fe
deral de Minas Gerais, sob a guarda e no Museu de Hist6ria Na 
tural; Processo Núm~ro: mil cento e quinze traço T traço oi-7 
tenta e quatro; Carater do Tombamento: Ex-officio; Data da // 
Inscrição: dezenove de julho de mil novecentos e oitenta e 11 
quatro. 11 E por ser verdade, eu, Edson de Britto Maia~, Chefe I 
do Arquivo da Coordena~oria de Registro e Oocumentaçao, la- I 
vrel a presente certidao que vai por mim datada e assinada e/ 
visada pelo doutor José Laurenio de Melo, Respondendo pela Co 
ordenadoria de Registro e Oocumentaçio,e,pelo doutor An9elo 7 
Oswaldo de Araujo Santos, Secretário do PatrimÕ~io Hlstorico/ 
e Artístico Nacional. Rio de Janeiro, 10 de novembro de 1906. ~ 
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