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O Museu Histórico Abílio Barreto - MHAB completa 

70 anos de existência, consolidando-se, cada dia mais 

como espaço de reflexão sobre Belo Horizonte. Desde 

sua criação, em 18 de fevereiro de 1943, o Museu da 

Cidade vem desenvolvendo aprofundada pesquisa so-

bre a dinâmica do espaço urbano em seu mais variados 

aspectos: social, cultural, político e histórico. ¶

Pensado como lugar para preservar as reminiscências de 

um passado que é anterior à própria capital, o MHAB se 

transformou durante sua trajetória. A cidade planejada, 

capital dos mineiros, foi, aos poucos, ocupando cada vez 

mais os cômodos do velho Casarão e se espalhando pelos 

jardins, passando a habitar o edifício-sede. O Museu, por 

sua vez, expandiu sua atuação no espaço público por meio 

de intervenções urbanas, indo ao encontro dos habitantes 

da cidade. ¶

Esse momento de comemoração e rememoração é pro-

pício para apresentarmos ao público belo-horizontino, e 

àqueles que vêm nos visitar, uma publicação reflexiva, que 

revele um pouco mais dos trabalhos realizados pelo Museu 

ao longo de sua história. ¶

Deixamos aqui um novo convite: apropriem-se do Museu 

da Cidade, pois o septuagenário Museu Histórico Abílio 

Barreto é de todos vocês. ¶

Marcio Araujo
de Lacerda

Prefeito de Belo Horizonte

Fachada do Edifício-sede do Museu Histórico Abílio Barreto. Eugênio 
Sávio. Acervo MHAB.
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A Fundação Municipal de Cultura celebra, em 2013, os 

setenta anos do Museu Histórico Abílio Barreto: o Mu-

seu da Cidade. Além de preservar, pesquisar e divulgar 

seu acervo, esse lugar é, sobretudo, um espaço para 

se buscar conhecimento, acolhimento das diferenças e 

fruição, que proporcionam sentidos de pertencimento 

por meio da história e da memória. ¶

“O Museu e a cidade sem fim: setenta anos de história pre-

servada no MHAB, o Museu da Cidade” apresenta cinco 

estudos sobre o MHAB. Neles estão contidos as trajetórias 

e os esforços empreendidos pela instituição museológica 

ao longo do tempo. Nesse sentido, a exposição apresenta 

o Museu como lugar de interpretar e dar a conhecer a cida-

de de Belo Horizonte. ¶

Nascido Museu Histórico de Belo Horizonte nos idos de 

1943, por ação política do prefeito Juscelino Kubitschek, o 

Museu foi organizado pelo jornalista e historiador Abílio 

Barreto. A fase inicial da formação do acervo museológico 

foi empreendida por Barreto de acordo com sua visão da 

escrita histórica, estabelecendo limites às escolhas dos ob-

jetos e documentos empreendidas naquela época. As pre-

ciosidades históricas, como afirmava, eram essencialmente 

as provas do passado. ¶

Além de cuidar do acervo museológico, a dimensão educati-

va esteve presente no MHAB desde a sua fundação, quando 

o próprio Abílio Barreto recebia professores e estudantes para 

narrar o passado da capital. Esse passado, segundo seus es-

tudos, remonta ao Arraial de Belo Horizonte, antigo Arraial do 

Curral del Rei. Atualmente, reflexões teóricas e metodológi-

cas fortalecem as ações educativas e motivam o Programa de 

Fachada do Casarão do Museu Histórico Abílio Barreto. Roger Alves 
Vieira. 2013. Acervo MHAB.
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Educação Patrimonial. Este propõe atividades de mediação 

cultural, incentivando a reflexão crítica e objetivando compre-

ender o patrimônio cultural de Belo Horizonte. ¶

A Associação dos Amigos do Museu Histórico Abílio Bar-

reto (AAMHAB) está diretamente ligada ao processo de 

revitalização do MHAB, ocorrida no início da década de 

1990. Foram diversas ações que visaram dotar o Museu de 

uma estrutura museológica contemporânea, nos diversos 

aspectos, administrativos e técnicos. Criada sem fins lucra-

tivos, a AAMHAB foi implantada em 1994 para garantir a 

construção do edifício-sede, fundamental para conservar, 

ampliar e divulgar o acervo histórico, bem como promover 

atividades culturais que pudessem dotar o MHAB como lu-

gar de fruição e conhecimento. Captar recursos por meio 

de leis de incentivo revigorou a elaboração de projetos de 

conservação das coleções e das pesquisas desenvolvidas. 

Estas afluíram em mostras, possibilitando novas experiên-

cias sobre o passado da cidade. Da mesma forma, espaços 

como auditório, palco ao ar livre e jardins são mantidos 

pela AAMHAB para o melhor acesso dos visitantes. ¶

A guarda visando à preservação do acervo foi questão re-

solvida com as reservas técnicas, estabelecidas no edifício-

-sede em 1998. No entanto, conservar e dar acesso aos 

bens culturais levou o Museu a uma experiência pioneira, 

entre 1999 e 2000, quando optou por expor, na Igreja de 

Nossa Senhora da Boa Viagem, o retábulo e o lavabo da 

antiga Matriz do Arraial do Curral del Rei, acervo guardado 

pelo MHAB desde 1943. ¶

A partir de 2006, abraçando o espaço urbano com ex-

posições extramuros, o MHAB levou, em um dos pontos 

marcantes da cidade, a Praça Sete de Setembro, a história 

de Belo Horizonte, a partir daquele lugar emblemático. No 

mesmo ano, uma nova intervenção entre Avenida do Con-

torno e Avenida Prudente de Morais trouxe o passado rela-

tivo ao entorno do Museu aos transeuntes daquela região ¶. 

O espaço público é o tema da exposição de longa duração 

comemorativa dos 70 anos, escolhido para narrar a história 

e a relação do Museu com Belo Horizonte. “O Museu e a 

cidade sem fim” trouxe uma análise da tensão própria à na-

tureza das cidades modernas e à função dos museus, que, 

de alguma forma, se dedicam a guardar histórias. A cidade 

sem fim abordada é, sobretudo, a cidade da multiplicidade 

de experiências. A exposição fugiu da história única e es-

colhas foram feitas para se trabalhar com o espaço público, 

tão caro à democracia, em sua diversidade social, espacial 

e cultural. Os 70 anos do MHAB foram, dessa forma, estu-

dados a partir da década de 1940 até os dias atuais, em seis 

temáticas: trabalho, lazer e sociabilidade, festas/religião, 

arte, natureza e política. ¶

O septuagésimo aniversário do MHAB representa uma feliz 

oportunidade de se pensar a instituição a partir da consci-

ência de que os espaços museais trazem deleite e conheci-

mento, no sentido de que memórias e lembranças podem 

reintegrar habitantes com a sua urbe. ¶

Leônidas José
de Oliveira

Presidente da Fundação Municipal de Cultura
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A Diretoria de Políticas Museológicas tem como missão 

promover e coordenar a Política de Museus da cidade, 

mediante a difusão de práticas e conceitos ligados às 

atividades museológicas, preservando a memória e o 

patrimônio museológico do município.  Nesse sentido, 

é com imensa satisfação que acolhe a iniciativa do Mu-

seu Histórico Abílio Barreto de realizar a publicação “O 

Museu e a cidade sem fim: setenta anos de história pre-

servada no MHAB, o Museu da Cidade“. ¶

Os estudos aqui apresentados trazem uma reflexão sobre 

a trajetória do MHAB. Desde seus primórdios, o Museu 

possibilitou aos visitantes conhecer o passado, muitas ve-

zes em confronto com o presente,  descortinado na pró-

pria varanda do Casarão, de onde se podia vislumbrar a 

cidade moderna. ¶ 

Coube ao Museu Histórico Abílio Barreto, nesse período, 

guardar e expor o acervo ancorado na premissa de celebrar 

o passado por meio de relíquias, todas elas oriundas do 

mundo oficial. Atualmente, as representações da cidade 

apontam para o desafio de tratar história e memória, no 

âmbito da complexidade que envolve a grande metrópole 

que é Belo Horizonte, nas múltiplas experiências de seu co-

tidiano. Dessa forma, transvestida em sua contemporanei-

dade, a capital mineira continua a nos motivar, remetendo-

-nos a muitas perguntas que oportunizam o conhecimento 

construído pelo MHAB. ¶

A exposição “O Museu e a cidade sem fim”, também co-

memorativa dos seus 70 anos, apresentou uma cidade 

sem fim, posta nas experiências reunidas no espaço pú-

blico, tema da pesquisa. Essa atitude amadurece o Museu, 

Vista noturna do Edifício-sede do Museu Histórico Abílio Barreto. Ro-
ger Alves Vieira. 2013. Acervo MHAB.
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possibilitando nova compreensão do passado, a partir do 

diálogo do Museu da Cidade com os belo-horizontinos. ¶

Inspiram-nos os estudos de Le Goff, que, por amor às ci-

dades, analisa a necessidade de se compreender a cidade 

sem fim, uma construção permanente, que é de todos, so-

bre o espaço que habitamos. O olhar dirigido ao passado 

é desafio para aqueles que abraçam a utopia de que não 

cabe o fim das cidades, por ser lugar sonhado e comparti-

lhado por seus habitantes. ¶

Luciana
Rocha Féres 

Diretoria de Políticas Museológicas

Célia Regina
Araujo Alves

Museu Histórico Abílio Barreto

“Belo Horizonte já tem o seu Museu” Jornal não identificado. Década 
de 1940. Acervo MHAB.
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Sala de exposição do Museu Histórico de Belo Horizonte, atual Museu 
Histórico Abílio Barreto. Autor não identificado. 1943 . Acervo MHAB. 
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Célia Regina Araujo Alves1

Entre pre-
ciosidades 
históricas e 
retalhos da 
memória: a 
formação 
do acervo 
do MHAB

Um museu
para a cidade

O estudo que aqui apresentamos integra a 

dissertação de mestrado2 que tratou da for-

mação original do acervo do Museu Históri-

co Abílio Barreto (MHAB). Os primórdios do 

MHAB, inicialmente denominado Museu 

Histórico de Belo Horizonte (MHBH), como 

local público dedicado ao passado, se pren-

dem às ações de Abílio Velho Barreto, da 

Prefeitura de Belo Horizonte e do Serviço 

do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(SPHAN), atual Instituto do Patrimônio His-

tórico e Artístico Nacional (IPHAN). ¶

A imprensa de Belo Horizonte manteve 

seus leitores informados sobre a inaugura-

ção do Museu Histórico, em 18 de fevereiro 

de 1943. As notícias trouxeram ao público 

algumas novidades sobre os fundamentos 

dos museus: a formação do acervo e sua 

configuração em patrimônio histórico, a 

categorização das coleções, a conserva-

ção, o restauro e a exposição: um arranjo 

espacial que controla e atribui significados 

aos itens expostos, forma usual de comuni-

cação dos museus. ¶

Os jornais ajudaram a divulgar e a legitimar 

não apenas as ações museológicas, mas 

também a versão historiográfica de Abílio 

Barreto sobre história da cidade, versão essa 

divulgada em seus livros “Belo Horizonte: 

Memória Histórica e Descritiva: História An-

tiga” e “Belo Horizonte: Memória Histórica 

e Descritiva: História Média”, publicados, 

respectivamente, em 1928 e 1936. ¶

As notícias traziam impressões e observa-

ções sobre a novidade e o significado da 

instalação de um museu histórico na nova 

capital de Minas Gerais: ¶

(...) Está inaugurado o Museu de Belo Ho-

rizonte. Pode parecer aos que têm idéia 

superficial a respeito do que seja um mu-

seu (e esses não são poucos), que se não 

justifique um Museu para uma cidade tão 

nova, mais moça do que considerável par-

te de seus habitantes. Museu de que? – 

perguntarão. Ora, se Belo Horizonte tem 

apenas 45 anos, Curral Del Rei, a matriz 

1 Graduada em História pela UFJF. Espe-
cialização em História do Brasil pela PUC/
MINAS. Aperfeiçoamento em Arquivologia 
pela ECI/UFMG. Mestre em História pela 
UFMG. Chefe de Departamento do Museu 

Histórico Abílio Barreto/FMC.
2 A dissertação de mestrado “Preciosas me-
mórias, belos fragmentos: Abílio Barreto e Raul 
Tassini – a ordenação do passado na formação 
do acervo do Museu Histórico de Belo Hori-

zonte (1935-1956)” foi escrita por Célia Regina 
Araujo Alves, sob a orientação de Thaïs Velloso 
Cougo Pimentel, e apresentada ao Programa 
de Pós-Graduação em História da Universida-
de Federal de Minas Gerais em 2008.
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de onde saiu a capital, era velhíssimo, in-

teressando, pois, ao Museu tudo quanto 

se referir ao arraial ou dele existir (sic).3 ¶

(...) Belo Horizonte já tem o seu Museu. 

Sugere um Museu, imediatamente, a 

idéia de coisas velhas, muito velhas mes-

mo, que restam de um passado remoto. 

E, como Belo Horizonte nasceu outro dia 

mesmo, com 45 anos parecerá a muitos 

estranho que ela justifique um Museu. 

Entretanto, o Museu abrange o berço da 

capital, o antiqüíssimo Curral Del Rei, do 

bandeirante João Leite da Silva Ortiz. ¶

(...) O Museu seria na Fazenda Velha, 

também chamada Fazenda do Leitão, o 

unico predio do Curral Del-Rei que ainda 

resta na capital, ontem perdido no meio 

da mataria, tão distante da movimenta-

ção urbana, e hoje, graças à expansão de 

Belo Horizonte, ali mesmo, tão perto de 

nós, no limite do bairro de Lourdes, como 

a balizar duas épocas. ¶

A Fazenda do Leitão era ruína. Mas o pre-

feito, filho de uma cidade de tradições e 

amoravel da História, que a designara 

obstinadamente para Museu, teve, com 

a aprovação de seu gesto, o apoio do 

Serviço do Patrimonio Historico, que se 

encarregou de restaurar a velha Fazenda 

do Leitão, consolidando-a, sem que se 

perdesse a menor das características do 

predio colonial4. (sic). ¶

As reportagens dos jornais apontavam a 

pertinência do Museu Histórico, apesar de 

a cidade ser jovem e promissora. A história 

escrita por Abílio Barreto já informara sobre 

o passado glorioso do Arraial do Curral del 

Rei: por aqui, os bandeirantes deixaram sua 

marca na pessoa de João Leite da Silva Or-

tiz. Dessa forma, o MHBH inseriu-se na luta 

pela hegemonia de uma produção historio-

gráfica encabeçada por Abílio Barreto, no 

âmbito da cidade, e definiu que o passado 

autêntico era aquele escrito na obra Belo 

Horizonte, uma memória histórica descrita 

por meio de documentos reunidos por Bar-

reto. Essa deveria ser a história contada e 

conservada no Museu. ¶

Em 1935, quando Abílio Barreto passou 

a organizar o Arquivo Geral da Prefeitura, 

constatou, nas dependências daquele ór-

gão público, a existência de muitos objetos 

que poderiam ser tratados e guardados em 

um ambiente museal. Para tal empreitada, 

teve o apoio do então prefeito Juscelino 

Kubitschek (1940-1945), que o incumbiu de 

formar um acervo e expô-lo em um museu 

para a cidade. ¶

Em 20 de maio de 1941, o Decreto 91 criou 

a Seção de História da Cidade, vinculada ao 

Arquivo. Em janeiro de 1943, o MHBH abriu 

suas portas, primeiramente à população 

da cidade, sendo sua inauguração oficial 

ocorrida em 18 de fevereiro daquele ano. 

É interessante lembrar que um movimento 

em prol da constituição de um passado para 

o Estado de Minas Gerais, na jovem capital 

mineira – Belo Horizonte foi a primeira ca-

pital republicana erguida por meio de um 

projeto urbano, inaugurada em 12 de de-

zembro de 1897 –, já existia no âmbito de 

atuação de intelectuais e políticos. O Museu 

Mineiro foi criado pela Lei Nº 528, de 20 de 

setembro de 1910, sem, contudo, ser efeti-

vado (JULIÃO, 2002, p. 19-39).  As sessões 

do Instituto Histórico e Geográfico de Minas 

Gerais, em meados da década de 1920, en-

fatizavam a necessidade da criação de um 

museu em Minas Gerais no qual o caráter 

histórico não poderia ser esquecido. ¶

O principal responsável pela organização 

do MHBH foi Abílio Barreto, que esteve à 

frente da instituição até 1946. Para formar 

o acervo do museu – que contou com 299 

itens em sua abertura e, quando da saída 

de Barreto, possuía 568 objetos/documen-

tos –, ele transferiu objetos e documentos 

da Prefeitura, aceitou doações de morado-

res da cidade e providenciou a aquisição de 

itens que julgou necessários para compor 

o passado de Belo Horizonte, que, em sua 

análise, se iniciava no Arraial de Belo Ho-

rizonte, antigo Arraial do Curral del Rei. 

Barreto contou com o trabalho dos funcio-

nários do Arquivo, com destaque para Raul 

Tassini, que não apenas visitou repartições 

administrativas, inclusive as do Estado, 

como também procurou conhecer objetos 

guardados por particulares, passíveis de se-

rem doados. ¶

Abílio Barreto promoveu uma ordenação 

temática e cronológica de objetos e docu-

mentos, que foram dispostos no percur-

so da exposição. É possível afirmar que a 

obra iniciada por Barreto marcou signifi-

cativamente a trajetória do Museu. A for-

ma de registrar, inventariar e descrever o 

acervo permaneceu, por muitos anos, se-

gundo as concepções de história, memó-

ria e patrimônio, fundamentada nos prin-

cípios que orientaram o fundador. A figura 

marcante de Barreto na conformação do 

3 MUSEU de Belo Horizonte. Estado de Minas, Belo Horizonte, 20 
fev. 1943. Dossiê MHAB/Da inauguração à reinauguração, em 1984 
(MHAB. Acervo Textual).

4 BELO HORIZONTE e o seu Museu. Diário da tarde. Belo Horizon-
te, 25 fev. 1943. Dossiê MHAB/Da inauguração à reinauguração, em 
1984 (MHAB. Acervo Textual).
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Museu Histórico foi decisiva para a pro-

mulgação da Lei 1.391, de 1º de agosto 

de 1967, que alterou o nome do Museu 

Histórico de Belo Horizonte para Museu 

Histórico Abílio Barreto, em homenagem 

a seu organizador. ¶

 

O Casarão:
lugar de memória 

O então Museu Histórico de Belo Horizon-

te implementou um passado coletivo para 

a capital mineira, por meio de uma ação 

museal, mediante a exposição do acervo 

selecionado. Documentos que compõem 

o arquivo permanente do Museu apontam 

para a compreensão de que grande parte 

do processo de implantação e consolida-

ção do MHBH manteve uma ligação com 

as visões do prefeito Juscelino Kubitschek, 

que empreendia a modernização constan-

te da cidade. Essa ação indicou uma ne-

cessidade estratégica para a evocação do 

passado, que se deu por meio da criação 

do Museu Histórico. Nesse sentido, a anti-

ga sede da Fazenda do Leitão, erguida por 

Cândido Lúcio da Silveira, em meados de 

1883, foi consagrada como espaço antigo 

da cidade. Destinado ao desaparecimento, 

no contexto da construção da nova capital 

mineira, o Casarão foi politicamente re-

construído, para se transmutar em herança 

do passado, patrimônio e lugar do Museu 

Histórico da cidade. ¶

O processo de constituição do MHBH não 

pode ser desconectado de um processo 

mais amplo, tendo em vista a construção 

de uma identidade nacional edificada pelo 

Estado Novo, a partir da década de 1930. 

O Casarão representava, para o Serviço do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(SPHAN), atual IPHAN, um exemplar sig-

nificativo da arquitetura rural mineira, que 

era, da mesma forma, entendida como um 

símbolo original que intelectuais daquele 

Serviço procuravam detectar no passado 

do país. O SPHAN, como órgão do Mi-

nistério de Educação e Saúde, orientou o 

restauro do Casarão, bem como emitiu pa-

receres na seleção das coleções. Na cidade 

de Belo Horizonte, os prédios modernistas 

que começavam a ser erguidos tinham, em 

certo sentido, sua arquitetura afirmada e 

reconhecida por meio do paradigma do 

antigo posto, de maneira oficial, na histó-

ria contada pelo Museu, mediante ação da 

Prefeitura e do próprio SPHAN. ¶

Muitas foram as exigências daquele Servi-

ço, não só no que dizia respeito ao restauro 

do Casarão, mas também quanto à organi-

zação do Museu, o que pode ser observa-

do nos dizeres do ofício 462 do Serviço do 

Patrimônio, de 28 de abril de 1942, para o 

prefeito Kubitschek: ¶

(...) Encontrando-se quase concluídas as 

obras de reparação, conservação e restau-

ração realizadas por este Serviço (...) solici-

to com vivo empenho a V. Excia queira to-

mar as providências necessárias no sentido 

de serem transmitidas a esta repartição in-

formações precisas acerca do material que 

deverá figurar no museu a ser ali instalado 

(...), bem assim acerca da organização admi-

nistrativa do referido museu. (...) As infor-

mações solicitadas se destinam a habilitar a 

Seção Técnica desta repartição a proceder 

aos estudos necessários à conveniente dis-

tribuição das peças e dos serviços do futuro 

estabelecimento no edifício restaurado5. ¶

Ao responder, em 19 de maio de 19426, 

Barreto expõe o que lhe parecia ser con-

veniente ao Museu Histórico de Belo Ho-

rizonte. A instituição teria três seções, que 

promoveriam uma classificação dos obje-

tos por períodos: o primeiro referente ao 

Arraial de Belo Horizonte, antigo Curral 

del Rei; o segundo constituído de peças da 

Nova Capital de Minas Gerais; e o tercei-

ro formado por itens de Minas e do Brasil. 

Nesse ponto, aparecem as primeiras diver-

gências entre Abílio Barreto e o SPHAN. A 

troca de correspondências aponta para ou-

tras diferenças postas, quando as obras de 

restauro chegam ao fim. Além das questões 

que envolviam o acervo a ser exposto no fu-

turo Museu, Barreto defendeu e conseguiu 

que se construísse uma escada no interior 

do Casarão e procurou convencer as auto-

ridades sobre a necessidade de edificação 

de outros pavilhões para abrigar o acervo 

relativo à cidade, o qual julgava pertinente 

para ser exposto em espaço diferenciado. ¶

Na tentativa de viabilizar tal construção, 

Abílio Barreto enviou uma correspondên-

cia ao prefeito Juscelino Kubitschek, tendo 

em anexo um croqui datado de 18 de abril 

de 1943 e assinado por Raul Tassini. Barreto 

relatou ao prefeito: ¶

(...) Mais depressa do que se esperava, 

o predio da Fazenda Velha do Leitão em 

que se acha instalado o Museu Histórico 

5 Ofício 462, de Rodrigo Melo Franco de Andrade, Diretor do SPHAN, 
para o Prefeito de Belo Horizonte, Juscelino Kubitschek. Rio de Ja-
neiro, datado de 28 de abr. de 1942. Datilografado. Dossiê MHAB/
Idealização e organização MHAB (MHAB. Acervo Textual).

6 Carta de Abílio Barreto ao Prefeito de Belo Horizonte, datada de 
19 de maio de 1942. Dossiê do MHAB/Idealização e organização 
(MHAB. Acervo Textual).
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Croqui de novo pavilhão para o MHBH. Desenho de Raul Tassini, em 
18/04/1943 (MHAB. Acervo Textual. ABDF2/002).
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de Belo Horizonte já começa a se tornar 

deficiente para comportar o consideravel 

acervo de material histórico com que o te-

mos enriquecido. ¶

Pode-se mesmo afirmar que, praticamen-

te, ele está todo ocupado e, de agora por 

diante, termos que lutar com dificulda-

des para acomodar convenientemente 

os objetos que nos forem chegando às 

mãos para aí serem expostos. (...) ¶

Mas a razão principal desta promoção 

que agora dirijo a V. Exc., consequencia 

dos fatos acima relatados, é lembrar-lhe 

a necessidade imperiosamente urgente 

da construção de um novo pavilhão para 

o nosso instituto cultural, cuja organi-

zação e direção V. Exc. houve por bem, 

bondosamente, confiar-me.(...) ¶

Como elemento informativo, o zeloso Con-

servador do Museu, o Sr. Raul Tassini, ima-

ginou e compoz o incluso croqui do grande 

prédio que julga conveniente à nova sec-

ção do nosso instituto, e que passo às mãos 

de V. Exc. com esta promoção. ¶

Tenho pensado que, construindo-se o 

novo edificio em estilo arquitetonico 

adequado ao fim a que ele é destinado, 

constituirá, como disse, o Museu da cida-

de, sendo que a Fazenda Velha do Leitão, 

depois de convenientemente por um 

portão rustico, ficará sendo a secção do 

Museu exclusivamente do extinto arraial 

de Belo horizonte, antigo Curral d’El-Rei, 

até a inauguração da Capital (sic.)7. ¶

O desenho de Tassini valorizava certos tra-

ços da arquitetura eclética, elementos que 

fundamentaram a construção dos prédios 

erguidos pela Comissão Construtora da 

Nova Capital, em Minas Gerais. O Projeto 

do Novo Pavilhão contaria com um edifício 

cuja construção se destacaria na formação 

de quatro colunas, que seriam localizadas 

entre duas maiores, indo do primeiro ao se-

gundo andar. Entre o alinhamento das qua-

tro colunas, estariam os bustos de Afonso 

Pena, Bias Fortes, Aarão Reis, Francisco Bi-

calho e Hermilo Alves. Na parte superior da 

fachada, uma escultura com representação 

do passado e do presente, segundo Tassini, 

poderia ser retirada, mas deveria ser man-

tido um relógio que “(...) figura aos seus 

pés, útil e ornamental”. O desenho assinala 

7 Carta de Abílio Barreto para o Prefeito de Belo Horizonte, Juscelino 
Kubitschek. Belo Horizonte, s/d. Anexo: Croqui de Raul Tassini: Belo 
Horizonte, 18 de abr. de 1943 (MHAB. Acervo Textual. ABDF2/002).

8 TASSINI, Raul. Nota do Projeto do edifício 
novo do Museu. Belo Horizonte, [194-] 1 f. Ma-
nuscrito. (MHAB. Acervo Textual. RTae 9/012).

9 Carta de Abílio Barreto para o Prefeito de 
Belo Horizonte, Juscelino Kubitschek. Belo 
Horizonte, datada de 11 de ago. 1942. Dos-

siê MHAB/Idealização e organização (MHAB. 
Acervo Textual).
10 Exposição de motivos de Abílio Barreto 

a presença de um chafariz em granito, de 

grandes dimensões, de propriedade da 

Prefeitura, a ser aproveitado. Esse teria ser-

vido de “(...) bebedouro a animais na Praça 

da República, assim historia e adorno aos 

jardins do Museu” (sic)8. ¶

Abílio Barreto não obteve sucesso quanto 

à construção do pavilhão, e o SPHAN con-

centrou sua atenção na análise do acervo 

a ser exposto, por intermédio do técnico 

José de Souza Reis. Em um parecer da Se-

ção Técnica, anexo ao ofício 871, assinado 

e enviado por Rodrigo M. F. de Andrade, 

Reis foi enfático ao analisar a tipologia de 

acervo que deveria figurar na sede da Fa-

zenda do Leitão: somente os objetos do 

primeiro grupo do Arraial do Curral del Rei. 

Para o SPHAN, tratava-se de configurar o 

museu do antigo arraial. E, segundo esse 

critério, poderia abrigar outros objetos 

contemporâneos da construção da casa, 

provenientes do Curral del Rei e oriundos 

de Minas Gerais. A casa da Fazenda Velha, 

construção tipicamente rural, não parecia 

apropriada a um museu sobre a cidade. 

A “solução mais exequível” seria tratar 

cronologicamente os objetos até a funda-

ção da nova capital. ¶

Em 11 de agosto de 1942, Barreto enviou 

uma carta ao prefeito, na qual relembrava 

conversas que teriam sido travadas sobre a 

realização de um museu da cidade, como 

também o conteúdo do Decreto nº 91, de 

1941, que efetivou o Museu. A instituição 

reuniria objetos originários do Arraial de 

Belo Horizonte, dispostos em seções dis-

tintas, perpassando as diferentes fases da 

história. Barreto reafirmava que a escolha 

do local muito se devia ao fato de ser o úni-

co prédio que restava intacto do passado, 

fato esse que o “tornava apenas aproveitá-

vel para a primeira parte do nosso Museu 

(...) e que o Museu teria uma grande área 

de terrenos em torno da velha fazenda, na 

qual seriam construídos, oportunamente, 

pavilhões adequados, em estilo e tamanho, 

para as seções referentes à nova Capital”9. ¶

Sobre os objetos referentes a Minas Gerais 

e ao Brasil, alegou Barreto que esses teriam 

sido doados e estariam destinados a doações 

ou permutas com outras instituições10. Barre-

to fez um último alerta sobre o prédio: deveria 
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ser entregue só quando a obra da escada in-

terna estivesse concluída. E, quanto ao arran-

jo final, poderia o Dr. Rodrigo de Melo Franco 

enviar um funcionário que julgasse conve-

niente para cooperar nessa instalação. ¶

De posse das questões colocadas por Abí-

lio Barreto, o prefeito Juscelino Kubitschek 

teria respondido ao diretor do SPHAN, em 

ofício 175/42, de 27 de outubro de 1942, 

dando respaldo às ideias de Barreto. O 

MHBH trabalharia com o passado do anti-

go Arraial do Curral del Rei e abarcaria tam-

bém a cidade de Belo Horizonte, capital de 

Minas Gerais. ¶

O MHBH constituiu-se como lugar de memó-

ria posto no Casarão, sobretudo na medida 

em que as lembranças pessoais dos antigos 

moradores foram canalizadas na consolida-

ção de um passado oficial para a cidade. 

Nesse sentido, o Museu organizou-se com 

legitimidade na elaboração do passado, 

uma vez que a história narrada institucional-

mente era o passado escrito por Abílio Barre-

to, considerado o historiador da cidade, des-

de a publicação de sua obra, em 1928, com 

grande aceitação por parte da classe política 

mineira e dos intelectuais do país. ¶

Antiguidades:
preciosidades
históricas
no MHBH 

Abílio Barreto (Diamantina, 1883 – Belo 

Horizonte, 1959), jornalista, poeta, autor 

de peças teatrais, era reconhecido na déca-

da de 1940, quando foi fundado o MHBH, 

como o historiador da cidade. Sua formação 

deve-se ao fato de sua participação no Ins-

tituto Histórico e Geográfico de Minas Ge-

rais (IHGMG), a partir de 1911, bem como 

de suas pesquisas relativas ao passado de 

Minas Gerais, iniciadas em 1924, no Arqui-

vo Público Mineiro. Para Barreto, o poder 

governamental, no âmbito do Estado e do 

município, era a esfera que poderia ampa-

rar, proteger e estimular a escrita do pas-

sado e, no caso de seu interesse especial, 

o passado de Minas Gerais e da cidade de 

Belo Horizonte. A prática do pesquisador, 

associada aos preceitos da historiografia 

metódica11, fez com que Barreto valorizas-

se os documentos de cunho oficial, funda-

mentais para a escrita do passado. ¶

Nesse contexto, defendeu no IHGMG, em 

sessão realizada no dia 12 de dezembro de 

1927, data do 30º aniversário da cidade de 

Belo Horizonte, a tese de que o bandeirante 

João Leite da Silva Ortiz teria sido o respon-

sável pela fundação do Arraial do Curral del 

Rei. A narrativa histórica de Barreto veio ao 

encontro dos anseios do IHGMG e da políti-

ca do governador de Minas Gerais, Antonio 

Carlos Ribeiro de Andrada, que incentivou 

os confrades do Instituto a manter seus estu-

dos sobre o passado de Minas. Entendiam 

aquelas autoridades políticas e intelectuais 

que a História Geral de Minas seria escrita a 

partir das histórias das localidades. ¶

Segundo Barreto, o historiador deveria ser 

dotado de uma força hercúlea e de uma paci-

ência, tal qual a dos monges beneditinos da 

Idade Média, e assim se encerrar nos castelos 

dos códices e papéis, entregando sua vida à 

memória histórica e descritiva de documen-

tos, ensejando a formação de uma memória 

tal qual aquela de Funes, o memorioso (MI-

TRE, 2003, p. 11-28), sem direito ao esqueci-

mento. Trata-se de uma memória duplicante, 

em que explicar um acontecimento signifi-

cava reproduzi-lo em todos os pormenores, 

com o maior número de informações. ¶

Segundo Antonio Mitre, Funes seria a en-

carnação da “ambição” do historiador por 

ter consigo o “registro exaustivo” dos acon-

tecimentos singulares. Barreto acreditava 

que, para se conhecer o passado, era preci-

so uma pesquisa exaustiva, até se encontra-

rem as provas registradas em documentos 

oficiais. Por meio deles, consolidar-se-ia a 

verdade objetiva, perseguida pelos historia-

dores daquela época, seguidores da histó-

ria metódica, segundo a qual “o historiador 

não constrói o seu fato, ele o encontra já nos 

documentos” (REIS, 1999, p. 22). ¶

Abílio Barreto dedicou-se à organização 

do Museu Histórico de Belo Horizonte, o 

que significava, entre as diversas atividades 

para o Prefeito João Gusman Junior, D.D. 
Prefeito de Belo Horizonte. Belo Horizonte, 
datada de 18 de dez. 1945. Dossiê MHAB/
Da inauguração à reinauguração, em 1984 
(MHAB. Acervo Textual). A ideia da divisão 
do Museu em três seções não foi abando-

nada por Abílio Barreto. Em 18 de dezem-
bro de 1945, ao enviar ao prefeito João 
Gusman Junior uma exposição de motivos 
para que este autorizasse a aprovação do 
Regulamento do MHBH, Barreto afirma que 
o Museu seria dividido em três seções: uma 

destinada aos objetos originários do Arraial, 
outra composta de preciosidades históricas 
ou artísticas de Belo Horizonte e a terceira 
referente ao Estado de Minas Gerais. 

11 A Escola Metódica teve em Leopold Von 
Ranke seu forte representante na Alemanha. 
De acordo com essa corrente e com base na 
análise de José Carlos Reis, a “história - res 
gestae - existe em si, objetivamente, e se ofe-
rece através dos documentos” (REIS, 1999, p. 

13). O historiador seria independente de seu 
“objeto – os eventos históricos passados” – e, 
portanto, neutro. A tarefa do historiador es-
taria na reunião de “um número significativo 
de fatos, que são ‘substâncias’ dadas através 
dos documentos ‘purificados’, restituídos à 

sua autenticidade externa e interna; os fatos 
extraídos dos documentos, rigorosamente 
criticados, devem ser organizados em uma 
sequência cronológica, na ordem de uma 
narrativa” (REIS, 1999, p. 13).
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que realizou, compor o acervo da institui-

ção. Os valores que orientaram a escolha 

dos itens eram categorias que distinguiam 

as antiguidades, a partir do valor de época 

ou valor da ancianidade, do valor artístico e, 

sobretudo, do valor histórico (RIEGL, apud 

BANN, 1994, p. 156). A antiguidade seria 

convertida em uma “preciosidade históri-

ca”, desde que testemunho da história ofi-

cial, da vivência dos homens públicos. Esse 

significado pode ser entendido por meio 

de uma anotação feita por Barreto acerca 

de uma peça por ele doada: ¶

(...) bule antigo para chá, em fina louça 

azul estampada, que foi usado pela famí-

lia de Abílio Barreto nos primeiros tem-

pos da Nova Capital de Minas (...) serviu 

em uma mesa de chá oferecida ao Sena-

dor Bueno de Paiva, durante as festas ali 

realizadas [Paraisópolis, 1920-1922] pela 

indicação daquele político para Vice-Pre-

sidente da República12. ¶

Embora Abílio Barreto não tenha deixado 

definições a respeito das preciosidades his-

tóricas aptas a figurar no Museu, uma carta 

de próprio punho, datada de 1º de junho 

de 1942, para o prefeito Juscelino Kubits-

chek, sobre a compra de objetos históricos, 

permite compreender o sentido que ele 

conferia às preciosidades históricas. Barre-

to afirmava ter examinado, em casa de Ta-

les Viana, um colecionador da cidade, que 

se dizia apaixonado pelo passado e não 

“um negociante de velharias históricas"13, 

peças que estariam disponíveis para a ven-

da. Por ordem do prefeito Kubitschek, Bar-

reto observou: ¶

(...) examinei, em casa do Sr. Tales, todas 

essas peças e posso informar-lhe que 

são todos objetos muito interessantes e 

Bule de louça. Coleção Equipamentos Do-
mésticos  (MHAB. Acervo Tridimensional 
0102/93)

valiosos como antiguidade; maior valor 

terão, entretanto, quando autenticados 

como preciosidades históricas. Se o arro-

lamento dos bens deixados pelo padre 

Vicente Maria provar que as louças, por-

celanas e bronzes pertenceram ao Solar 

dos Ottonis, seriam esses objetos muito 

convenientes para o Museu (sic)14. ¶

A autenticidade, no caso, parece referir-se 

ao fato de que tal ou qual objeto havia per-

tencido a esse ou aquele cidadão, digno de 

destaque na sociedade do Arraial. Vê-se aqui 

que Barreto ressalta a autenticidade como 

valor fundamental, capaz de tornar um dado 

objeto “muito conveniente para o Museu”. 

Era o sentido da representação do mundo 

público e oficial que deveria estar contido 

no objeto autêntico. Nesse critério, objetos 

ou fragmentos conhecidos, até então, como 

antiguidades poderiam ganhar a chancela 

de preciosidade histórica e converter-se em 

patrimônio. O passado, a partir de objetos 

autênticos instituídos em acervo museal, im-

punha-se ao trabalho do Museu e essa práti-

ca conformava o lugar de memória. ¶

A responsabilidade pela guarda do pas-

sado autêntico recaía no fato de escolher 

objetos filiados aos valores mencionados 

para figurar no MHBH. E não bastava que 

fossem apenas objetos antigos, aos quais 

deveriam ser incorporados o valor histó-

rico, a preciosidade histórica e o valor de 

época: testemunhos da história oficial. As-

sim como nos arquivos, a documentação 

deveria cumprir a função de prova. Inicial-

mente, o acervo do MHBH não foi organi-

zado em coleções por função do objeto ou 

pela procedência; no entanto, era a proce-

dência que promovia o valor do autêntico, 

certamente por zelo de Barreto, cuja maior 

preocupação era não faltar com a verdade 

dos fatos históricos. Os objetos foram, isto 

sim, vinculados às seções históricas do Cur-

ral del Rei à capital Belo Horizonte. Tiveram 

como fio condutor o tempo cronológico, 

prova irrefutável do passado. As transfor-

mações da localidade foram representadas 

por meio de objetos selecionados, teste-

munhos da trajetória das elites mineiras e 

belo-horizontinas. ¶

Por valorizar essas elites, Abílio Barreto sele-

cionou objetos oriundos da esfera pública, 

provenientes das repartições da Prefeitura 

e do Estado, sem esquecer-se daqueles 

12 MUSEU HISTÓRICO ABÍLIO BARRETO (MHAB. Arquivo documen-
tal museológico. Ficha-guia nº 377).

13 Carta de Abílio Barreto para o Prefeito. Belo Horizonte, [19--]. Manus-
crita. (MHAB. Arquivo documental museológico. Fichas-guia nº 62 e 63).

14 MUSEU HISTÓRICO ABÍLIO BARRETO (MHAB. Arquivo docu-
mental museológico. Ficha-guia nº 63).
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produzidos pela Comissão Construtora 

da Nova Capital (1894-1897), tampouco 

dos documentos mais recentes, vindos da 

própria Prefeitura: mapas, projetos arqui-

tetônicos e fotografias que registravam as 

obras realizadas nos espaços públicos da 

cidade – ampliação da Avenida do Contor-

no e muitas fotografias da construção da 

Pampulha, todos eles registros relativos à 

administração da cidade. Essa documen-

tação, contemporânea aos anos da década 

de 1940, juntamente com alguns jornais da 

mesma época, indicam que Barreto, no afã 

de valorizar a capital, a cidade moderna, 

lançou mão desses itens, com a finalidade 

de demonstrar a contínua transformação 

do espaço urbano, entendido como pro-

gresso constante de Belo Horizonte. ¶

O percurso da exposição inaugural repre-

sentou, no MHBH, uma visão panorâmica: a 

crença de que seria possível ver o passado 

até o presente. O Catálogo das Salas15, de 

Imagem da Estação Central na Revista Geral dos Trabalhos da CCNC. (MHAB. Acervo Textual. CCDT 12/003)

Imagem de Afonso Pena na Revista Geral dos Trabalhos da CCNC.
(MHAB. Acervo Textual. CC.DT 12/003)

15 MUSEU HISTÓRICO DE BELO HORI-
ZONTE. Catálogo das Salas. Belo Hori-

zonte, 1948. 15 f. Datilografado (MHAB. 
Fundo MHAB. Cx 11Pt 03/A).
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1948, contém a ordem do percurso, que se 

principiava na Sala Ouro Preto, que era se-

guida das Salas Arraial do Curral del Rei, Ar-

raial de Belo Horizonte, Comissão Constru-

tora da Nova Capital e Belo Horizonte. Uma 

sequência cronológica ordenava a narrativa 

museológica, estabelecendo a conexão da 

cidade de Belo Horizonte com tempos re-

motos, terminando em seu destino maior: a 

transformação em capital de Minas Gerais. ¶

A Sala Ouro Preto, localizada no andar tér-

reo do Casarão, atrás da saleta de recep-

ção, seria o primeiro local a ser visitado. Em 

um espaço exíguo, vinte e nove objetos 

estavam postos ao olhar, evocando outro 

tempo e outro lugar: a primeira capital de 

Minas Gerais, a cidade de Ouro Preto. ¶

Apesar do espaço apertado, a Sala evoca-

va os inconfidentes em algumas telas e ob-

jetos, tais como: “O chafariz de Dirceu e a 

casa de Marília”, de Genesco Murta; “Casa 

onde se reuniam os inconfidentes”, de au-

toria desconhecida; uma caixinha contendo 

um pedaço da madeira da casa onde residiu 

o inconfidente Padre Toledo; a tela “Pano-

râmica de Ouro Preto”, de Honório Esteves, 

exaltação explícita ao barroco mineiro, per-

mitia lembrar o local da Conjuração Minei-

ra, como também indicava e referenciava a 

antiga capital de Minas Gerais. O “autên-

tico monumento de nossas mais caras e 

belas tradições”, segundo Barreto, estava 

resguardado como patrimônio, sobretudo 

dos mineiros. Estavam expostos, ainda, a 

espada de um oficial das forças imperiais 

do Brasil estacionadas em Ouro Preto, uma 

medalha comemorativa do centenário da 

Escola de Farmácia de Ouro Preto, todos 

abrigados na saleta de entrada do Museu 

Histórico de Belo Horizonte. Percebemos, 

nessa sala, o local de enraizamento histó-

rico, as heranças monumentais. Nos anos 

de 1940, era essa a memória e a história a 

serem expostas e preservadas no Museu. ¶

A exposição continuava com a visita das 

quatro salas restantes: Arraial do Curral del 

Rei, com sessenta objetos, Arraial de Belo 

Horizonte, com cinquenta itens, Comissão 

Construtora da Nova Capital, com sessen-

ta e cinco documentos e, finalmente, Belo 

Horizonte, com quatrocentos e seis objetos 

expostos. Além de possuir um número bem 

maior de acervo, em comparação com as ou-

tras salas, nela encontravam-se alguns itens 

evocativos de recentes acontecimentos: o 

bastão-ponteiro que serviu ao organizador 

do Museu no dia de sua inauguração, tesou-

ra usada pelo presidente Getúlio Vargas e fita 

simbólica da inauguração das obras da Pam-

pulha, fragmentos dos trilhos fabricados pela 

usina de João Monlevade, fotografia do local 

onde se construiria a Cidade Jardim e outra 

dos locais onde seriam instaladas as linhas de 

bondes para a Pampulha, retratos a óleo de 

Benedito Valadares e Getúlio Vargas e retra-

to do ministro Gustavo Capanema. ¶

A mensagem pedagogicamente construí-

da nesse percurso exaltava a mudança de 

O Chafariz de Dirceu e a Casa de Marília. Tela de Genesco Murta. Pinacoteca.(MHAB. Pinacoteca. 0177/93) Panorâmica de Ouro Preto. Tela de Honório Esteves. Pinacoteca (MHAB. Pinacoteca. 0081/93)
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um passado rústico e retrógrado, o Arraial 

do Curral del Rei, para a cidade planejada e 

construída nos parâmetros da ciência e do 

progresso. Com certeza, o sentimento de 

orgulho histórico fazia parte da pedagogia 

do Museu, ao narrar uma história dos gran-

des feitos e personagens ilustres. ¶

Caberia, portanto, ao Museu Histórico de 

Belo Horizonte, como lugar de memória, 

demonstrar ao visitante o sentimento de 

respeito a um passado de tradição, mas 

também celebrar o presente, o tempo da 

moderna cidade de Belo Horizonte. ¶

Raul Tassini e
o Museu Histórico 
de Belo Horizonte

O colecionador e antiquário Raul Tassini 

(1909-1992), cujas atividades são ainda 

pouco conhecidas, foi um ator significativo 

na formação do acervo do MHAB.  Man-

teve um gosto pelas antiguidades, desen-

volvido com maior ênfase a partir de 1931, 

quando conheceu a cidade de Roma. A 

coleção de Tassini foi formada não só por 

objetos antigos, mas por vestígios arque-

ológicos e fragmentos da cidade de Belo 

Horizonte, mantidos em sua casa com a de-

nominação de Museu Tassini. ¶

Raul Tassini foi odontólogo e farmacêutico 

por formação, sem, contudo, exercer a pro-

fissão, em decorrência de um acidente no 

qual perdeu a mão direita. Além de funcio-

nário do Banco da Lavoura por vinte e dois 

anos, foi poeta, dedicou-se às artes plásticas, 

voltando-se para os traços da pintura acadê-

mica, e organizou, junto com outros artistas, 

a Sociedade Artística Osvaldo Teixeira, fun-

dada em 1º de novembro de 1941. Era auto-

didata em vários campos do conhecimento, 

como arqueologia, história, museologia e, 

sobretudo, um antiquário e colecionador. ¶

Em 1935, trabalhava no Arquivo da Pre-

feitura, quando Abílio Barreto manifestou 

a possibilidade de se organizar um museu 

para a cidade de Belo Horizonte: ¶

(...) os funcionários do Arquivo Municipal 

estão realizando um grande trabalho de 

coleta de elementos para o museu: livros 

para a biblioteca, objetos de arte e de in-

teresse histórico etc. Já estão recolhidos, 

entre outros, um rico candelabro da ve-

lha matriz da Boa Viagem, as chaves do 

Arraial de Curral del Rei. (sic)16  ¶

Nessa época, Tassini doou ao futuro museu 

dez objetos de sua coleção: dois candela-

bros, fechadura da porta principal, espelho 

de fechadura da porta lateral, espelho da 

maçaneta, todos eles pertencentes à Matriz 

de Nossa Senhora da Boa Viagem, além de 

fragmento do Cruzeiro do adro da mesma 

Matriz; oratório da Fazenda dos Macacos, 

da freguesia do Curral Del Rei; cadeado em 

formato de coração, fabricado em uma das 

ferrarias do Curral del Rei; placa de cedro 

com a inscrição JNRJ, parte do cruzeiro da 

Fazenda da Ressaca; “Fazenda da Ressa-

ca”, aquarela de Raul Tassini; fragmento 

de mão de gesso, parte de um dos anjos 

ornamentais, recolhido por Tassini quando 

da demolição de uma torre levantada na 

Praça Raul Soares, por ocasião do Congres-

so Eucarístico, em setembro de 1936. Con-

cedeu ao MHBH tanto objetos e resíduos 

do Arraial de Belo Horizonte, quanto ruínas 

da capital de Minas Gerais. ¶

 Os objetos doados por Tassini revelam o 

colecionador de antiguidades e denotam 

a sua preocupação em guardar os regis-

tros mais recentes, contemporâneos aos 

fatos por ele vivenciados na cidade e que 

Anotações e desenhos feitos de objetos 
por Tassini sobre os itens doados por ele ao 
MHBH. (MHAB. Arquivo documental muse-
ológico. Ficha-guia nº 57)

16 LANÇADOS os fundamentos da creação do museu de Belo 
Horizonte (sic). Folha de Minas, Belo Horizonte, 3 de abr. 1941. 

Dossiê MHAB/Idealização e organização (MHAB. Acervo Textual).
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também se transformariam em “coisas” do 

passado. Sua doação indica, principalmen-

te, uma atitude de antiquário na valoriza-

ção dos restos e resíduos. Os fragmentos 

recolhidos indicam que Tassini não valori-

zava somente as fontes escritas vinculadas 

à comprovação de fatos oficiais, mas, da 

mesma forma, preocupava-se em guardar 

as mais variadas lembranças do que havia 

findado. Como funcionário do MHBH, no 

entanto, teve que se adequar à contingên-

cia da escolha como meio de seleção de 

objetos, enfatizando o valor histórico, ou 

seja, a marca das preciosidades históricas 

já elencadas na escrita de Abílio Barreto 

sobre o passado e não somente o valor de 

época ou a ancianidade. ¶

Raul Tassini manteve, no decorrer de sua 

vida, grande admiração pela cidade de 

Belo Horizonte, afirmando ser um apaixo-

nado pela capital de Minas Gerais. Esse 

sentimento sustentou a formação de sua 

coleção, que buscou reunir, originalmente, 

os traços arquitetônicos das edificações 

construídas pela Comissão Construtora da 

Nova Capital (1894-1897). Entendemos 

que Tassini colecionou, com um olhar para 

além dos documentos oficiais, as marcas 

deixadas por aquela Comissão Construto-

ra, preservando, de maneira original, o es-

tilo eclético que vigorava na cidade. Desse 

modo, cumpriu uma atitude singular, reali-

zada com esforço e disciplina, uma forma 

sistemática de observar a cidade. Durante 

Lápis usados como material de propaganda 
pelas casas comerciais de Belo Horizonte.  

(MHAB. Acervo Tridimensional. Coleção Co-
municação 0225/93)

Caixas de fósforos usadas como material de 
propaganda de casas comerciais de Belo 

Horizonte. (MHAB. Acervo Tridimensional. 
Coleção Comunicação 1069/06)

as manhãs, ele saía à procura dos casarões 

condenados ao desaparecimento, frente à 

iminente demolição, procurando registrar, 

em inúmeros esboços, o casario de Belo 

Horizonte. Essa prática se deu face à fre-

quente transformação do espaço urbano, 

lamentada por Tassini, e que causava, em 

sua avaliação, a constante destruição da fi-

sionomia urbana e a consequente perda da 

memória da cidade. ¶

Além desses desenhos, sistematicamente 

colecionados a partir da década de 1950, 

Tassini guardava antiguidades do Arraial 

do Curral del Rei, bem como restos arque-

ológicos encontrados em Belo Horizonte. 

Objetos de uso cotidiano, como caixinhas 

de fósforos, lápis, fichas de ônibus e outros, 

além de material de demolição retirado 

tanto dos prédios erguidos pela Comissão 

Construtora como daqueles construídos 

nos primeiros tempos da Capital, também 

foram alvo da atenção de Tassini. ¶

É necessário informar que os itens originá-

rios da coleção particular de Raul Tassini 

deram entrada, tanto no MHBH quanto no 

MHAB, em três momentos distintos: em 

1941, época da formação do acervo do en-

tão Museu Histórico de Belo Horizonte, Tas-

sini doou cerca de dez objetos. Em 1992, 

após sua morte, seus familiares doaram 

ao Museu Histórico Abílio Barreto trinta e 

quatro objetos, bem como uma coleção de 

caixas de fósforos (com 61 itens), um con-

junto de fichas de ônibus (com 109 itens) 
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e, finalmente, uma coleção de lápis (com 

90 itens). Tais objetos foram escolhidos por 

funcionários do Museu na residência de 

Raul Tassini, local de guarda da coleção do 

Museu Tassini. ¶

Finalmente, em 1996, foi doado por seu 

sobrinho Ronaldo Boschi um acervo do-

cumental denominado pelos técnicos do 

MHAB de “Coleção Raul Tassini”, formada 

por um montante de papéis acumulados 

ao longo de sua vida. Alguns desses do-

cumentos são manuscritos que também 

integravam o Museu Tassini. A maioria, no 

entanto, reúne anotações feitas por ele so-

bre as cidades de Belo Horizonte e Rio de 

Janeiro, crônicas e memórias. Cartas, livros, 

folhetos e recortes de jornais também com-

põem a “Coleção Raul Tassini”, cujo supor-

te principal é o papel. ¶

Raul Tassini:
colecionismo
e prática
antiquária

O gosto de Raul Tassini pelo objeto antigo 

marcou sua filiação a uma prática antiquá-

ria, que possibilitaria, segundo aqueles que 

lhe dedicavam ação, um retorno ao passa-

do, que ressurgiria por meio da coleção de 

objetos antigos. Essa prática valorizava, em 

especial, o objeto como material concreto 

e, portanto, portador de uma veracidade 

digna de credibilidade, tão significativa 

quanto os escritos sobre o passado.  O 

gosto de Tassini pelo antigo foi, em muito, 

influenciado pela viagem que realizou a 

Roma, entre 1931 e 1932, quando lá residiu 

durante sete meses. ¶

Além do gosto pelas antiguidades, o Museu 

Tassini guardou objetos banais referentes 

ao cotidiano da cidade de Belo Horizonte, 

os quais foram selecionados e guardados 

por ele como uma advertência ao ritmo fre-

nético da metrópole mineira, submetida a 

frequentes mudanças do espaço urbano. 

Para muitos, as transformações ocorridas 

na cidade sinalizavam o custo pago pela 

nova capital de Minas ao progresso. Para 

Tassini, o movimento acelerado da cidade 

era preocupante, porque apagava e levava 

ao esquecimento os usos e costumes do 

dia a dia. Daí seu gosto por guardar objetos 

da vida cotidiana. ¶

No acervo documental de Raul Tassini, 

encontra-se um livro de visitação ao Museu 

Tassini, com os seguintes dizeres: “Livro 

de assinaturas das pessôas que durante a 

temporada do Museu Tassini o visitarem, 

bem como a recortes de jornais que a êle se 

referirem. Belo Horizonte, 23 de dezembro 

de 1947. Raul Tassini (sic)”. As assinaturas 

vão de 23 de dezembro de 1947 a 18 de 

janeiro de 1948. ¶

Em seu Museu, Raul Tassini registrou a ca-

racterística marcante advinda de sua prática 

antiquária: colecionar e desenhar objetos 

antigos. Esses desenhos das antiguidades 

podem ser compreendidos como uma filia-

ção de Tassini a uma antiga tradição, oriun-

da dos antiquários que promoviam seus es-

tudos não apenas por meio da escrita, mas 

também pela valorização da imagem, os 

desenhos, no caso os esboços que efetuou 

como fonte histórica. ¶

Tassini manteve um gosto especial pelos 

achados arqueológicos, não só para a ma-

nutenção de sua coleção, traduzida no gos-

to por colecionar, mas também como fonte 

de estudo necessária ao conhecimento 

relativo aos primórdios de Belo Horizon-

te. Entre seus guardados, existem anota-

ções, textos e desenhos sobre os achados 

arqueológicos do Córrego do Cardoso, de 

Lagoa Santa, Pedro Leopoldo, Gruta do 

Sumidouro e Lapa Maior17, como também 

dois documentos particulares do pesquisa-

dor Peter Lund18. ¶

Os primeiros trabalhos de pesquisa sobre 

a arqueologia da cidade foram publicados 

pelo artista plástico Aníbal Mattos e por 

Soares de Gouvêa. Em 1940, Mattos apre-

sentou, no III Congresso Sul Rio-grandense 

de História e Geografia, o resultado de 

estudos desenvolvidos na capital mineira. 

Afirmou, em seu livro, que “não tiveram 

grande desenvolvimento os estudos ar-

queológicos em Minas Gerais” (MATTOS, 

1947, p.7). No entanto, no mesmo livro, di-

vulgou os diversos achados arqueológicos 

de vários pontos de Belo Horizonte, região 

habitada por indígenas em épocas pré-his-

tóricas (MATTOS, 1947). ¶

De acordo com os relatos de seu livro, 

Verdades históricas e pré-históricas de 

Belo Horizonte, antes Curral del Rei19, pu-

blicado em 1947, época em que a cidade 

completava cinquenta anos, Tassini afirmou 

17 TASSINI, Raul. Anotações, textos e desenhos sobre achados arque-
ológicos (MHAB. Acervo Textual. RTpe2/857 a 863; RTpe2/879 a 904).
18 Original e transcrição da carta de doação e fundação do legado 
do professor Dr. P. W. Lund; Documento do Sr. Cecílio dos Santos 
que, segundo a cópia do inventário de Pedro Guilherme Lund, te-

ria direito a um fundo (MHAB. Acervo Textual. RTae10/001 a 001A; 
RTae10/002), respectivamente.
19 Cf. TASSINI, Raul. Verdades históricas e pré-históricas de Belo Ho-
rizonte, antes Curral del Rei. [Belo Horizonte]: [s.n.], 1947.
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ter localizado, pela primeira vez, os restos 

arqueológicos no Córrego do Cardoso. O 

gosto pelos restos arqueológicos pode ser 

compreendido, igualmente, como as anti-

guidades por ele colecionadas. ¶

O Museu Tassini, de acordo com definição 

do próprio Raul Tassini, seria: “uma coleção 

de mapas, cristais, lâmpadas, pedras traba-

lhadas, fotografias; é uma miscelânea em ge-

ral coletada durante 30 anos (e doadas a Belo 

Horizonte). O Museu é dedicado estritamen-

te às diversas histórias de Belo Horizonte. 

Para as visitas, fica aberto durante os dias da 

semana, exceto às segundas-feiras (sic)”20. ¶

Sua residência caracterizava-se por ser uma 

casa-museu, na qual os objetos exibidos 

portavam vários e diferentes discursos, en-

volvendo temporalidades distintas: desde 

a “pré-história” da cidade, como anunciou 

em seu livro Verdades históricas, com os 

vestígios arqueológicos, até os fragmentos 

do cotidiano efêmero e as distintas memó-

rias, como aquela que envolvia os imigran-

tes italianos, seus ancestrais e suas memó-

rias, os “retalhos da memória”: anotações, 

em pequenos pedaços de papel, referen-

tes ao cotidiano em Belo Horizonte. Ao es-

colher tais objetos, Raul Tassini escrevia a 

Imagem do Museu Tassini publicada na Revista Banlavoura. Dezembro de 1956.   (MHAB. Acervo Textual. RTae 10/014)

20 Museu Tassini. Manuscrito. [19--]. (MHAB. 
Acervo Textual. RTae10/17).

sua própria história de vida. Se colecionar 

objetos é uma ação comum para muitos, 

Tassini fez dessa ação uma prática (CERTE-

AU, 2005, p. 41-51), uma atitude de vida. ¶

Ao contrário de Barreto, que se interessava, 

sobretudo, pelas fontes oficiais, fundamen-

tais à sua narrativa histórica, Tassini procura-

va conversar com os habitantes da cidade, 

buscando referências sobre os objetos que 

colecionava e o passado de Belo Horizonte. 

Tanto objetos quanto lembranças individu-

ais o interessavam e não somente a memó-

ria oficial das preciosidades históricas. Nes-

se sentido, sua coleção traz uma memória 

mais ampla, por estabelecer vínculos que 

iam além daqueles colocados pelos docu-

mentos oficiais. ¶

Dessa forma, foi possível a Raul Tassini criar 

um passado diferente daquele mantido no 

MHBH, tanto no Museu Tassini quanto em 

seu livro Verdades históricas e pré-históri-

cas de Belo Horizonte, antes Curral del Rei. 

A diversidade da coleção de Tassini, incluin-

do fragmentos de objetos e de memórias e 

valorizando, da mesma forma, os vestígios 

arqueológicos, apontam para uma crono-

logia diferente daquela enfrentada pelo 

Museu Histórico. Tanto o Museu Tassini 

quanto o seu livro configuram outro lugar 

de memória, que apontava elementos do 

passado esquecidos, ou vistos sem maior 

destaque pelo MHBH. O livro de Raul 

Tassini enfatizou uma história do passado 

junto a alguns documentos oficiais, mas 

incluía lembranças pessoais. Desvinculado 

de uma filiação à história metódica, Tassi-

ni parece mais livre para tratar o passado a 

partir de uma visão mais ampla do processo 

da capital mineira. Nesse sentido, os sinais 

restantes de “coisas” e as reminiscências 

tiveram para ele um apelo maior. ¶

Andando na cida-
de, nos passos de 
Tassini: os reta-
lhos da memória

Raul Tassini manteve, ao longo de sua vida, 

a prática de caminhar pela cidade de Belo 

Horizonte, uma vez que a ele interessavam 

os testemunhos materiais, pois entendia 

que tais itens eram necessários ao Museu 

Histórico de Belo Horizonte e ao Museu 

Tassini, e essa materialidade estava posta 

na dinâmica da cidade. Essa ação permite 

compor, por meio da análise de Michel de 

Certeau, um entendimento de uma práti-

ca cotidiana que “(...) começa no nível do 
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chão, com passos” (CERTEAU, 1994, p. 28), 

uma “(...) operação de andar, perambular, 

ou ‘ver vitrines’, isto é, a atividade dos pas-

santes” (CERTEAU, 1994, p. 29). ¶

Além do esforço empreendido na formação 

de sua própria coleção sobre Belo Horizon-

te, Tassini pertenceu a várias instituições e 

entidades da capital, tais como: Academia 

Municipalista de Letras, Instituto Histórico e 

Geográfico de Minas Gerais, Loja Maçônica 

“Fraternidade e Justiça”, Pedal Clube Ca-

rolina, Rádio Mineira, entre outras. O gosto 

pela pintura, que em grande parte o ajudou 

a superar sua deficiência física, permitiu que 

participasse de associações ligadas às artes 

plásticas, como a Sociedade Mineira de Be-

las Artes, fundada pelo artista Aníbal Mattos, 

de grande prestígio na cidade, e a Socieda-

de Artística Osvaldo Teixeira, da qual foi só-

cio fundador. Essa associação proporcionou 

à cidade os “Clássicos Salões” e o Ateneu 

Internacional de Cultura, fundado em 1958, 

lugares públicos nos quais as ações particu-

lares eram revestidas de uma notoriedade 

para certos grupos, em especial intelectuais 

e artistas, que conferiam, por certo, um reco-

nhecimento a Raul Tassini e à sua coleção. ¶

Como se pode ver, Tassini ocupou-se em 

guardar o que aparentemente não tinha 

importância e nem tanto glamour, como 

objetos do cotidiano, recortes de jornais e 

fragmentos de material usado pela constru-

ção civil, como telhas e tijolos. Uma nume-

rosa coleção, um patrimônio de seu tempo, 

que o olhar investigador e, ao mesmo tem-

po, saudosista de Tassini permitiu identifi-

car e guardar. Assim, ao proceder a um ver-

dadeiro inventário patrimonial da cidade, 

pela identificação de objetos e memórias 

pouco usuais, ele contribuiu muito, de for-

ma diferente do que fazia o MHBH, para as 

futuras pesquisas sobre a história de Belo 

Horizonte, sobretudo com a doação de 

itens de sua coleção, em 1992 e em 1996. ¶

É fato que instiga à análise o gosto de Tassi-

ni por colecionar objetos sem valor aparen-

te. Segundo BLOM: ¶

O que torna, então, valioso um objeto 

colecionado – por que alguém se dispõe 

a pagar pequenas fortunas por um selo 

que já não tem validade, por uma caixi-

nha de fósforo vazia, que só não foi parar 

na cesta de lixo porque seu último dono 

tinha má pontaria, por uma garrafa que 

não contém vinho há décadas? Tudo isso 

é inútil, perdeu seu valor como objeto 

de uso. Seu valor só pode estar, se não 

na utilidade, no significado; significam 

algo, representam algo, provocam asso-

ciações que os tornam valiosos aos olhos 

do colecionador. Como suportes de sig-

nificado, sua inutilidade é um ativo. (...) 

o próprio fato de não terem serventia 

prática aumenta o seu valor, por serem 

puramente representativos. Não é o que 

eles são, mas o que eles representam, a 

promessa que contêm. (...) Os objetos de 

uma coleção nos ligam a alguma coisa de 

muito distante (BLOM, 2003, p. 192). ¶

Somos, assim, colocados diante das dife-

renças entre Raul Tassini e Abílio Barreto 

e do enorme interesse que eles manifes-

taram pelo Museu Histórico de Belo Hori-

zonte. Os acervos pessoais de ambos estão 

à disposição dos pesquisadores, para que 

outras histórias da cidade e do Museu da 

cidade possam ser narradas. ¶

O colecionador Raul Tassini reuniu objetos 

com base em uma atitude marcada pelo ca-

minhar, uma retórica de andar pela cidade 

de Belo Horizonte. Colecionou o cotidiano 

da capital mineira por meio de objetos que 

se originam das mudanças ocorridas no es-

paço urbano da cidade. O Museu Tassini e 

o livro Verdades históricas e pré-históricas 

de Belo Horizonte, antes Curral del Rei po-

dem ser entendidos como uma resposta de 

Tassini no âmbito de uma estratégia: uma 

forma de manter autoridade sobre o passa-

do da cidade. ¶

O gosto manifestado por ambos pelo 

MHBH denota e permite perceber as dife-

renças entre os dois atores, importantes para 

a formação do acervo do MHBH. Tassini fez 

de sua casa um museu e manteve exposta 

sua coleção. Um colecionador disposto a 

ter e a manter uma coleção que desejava 

aumentar com objetos raros e excêntricos. 

Abílio Barreto, ao selecionar o acervo para 

o Museu Histórico, agia, em vários momen-

tos, como se organizasse um acervo arqui-

vístico, tendo em vista, em grande parte, a 

influência da história metódica, tão cara aos 

historiadores de sua época, advinda de sua 

participação no IHGMG. ¶

Considerações
finais

Entende-se que, desde a organização do 

MHBH, um dos sentidos de museu históri-

co considerados na atualidade esteve pos-

to naquela instituição: lidar com as tensões 

que se estabelecem no presente a respeito 

do passado. Mas, como a prática daquela 

época concebia os museus como lugar de 

relíquias, as chamadas preciosidades histó-

ricas, o desafio do reconhecimento e trata-

mento da diversidade histórica do passado 
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estabeleceu-se no Museu somente a partir 

da década de 1990, com o processo de 

revitalização, quando uma concepção mu-

seológica contemporânea passou a ser a 

tônica, para que a “multiplicidade de abor-

dagens e interpretações”, objeto de análi-

se da história, passasse a ser considerada 

nas ações cotidianas do MHAB (PIMENTEL, 

2004, p.13-33). ¶

A formação do acervo orientada por Abí-

lio Barreto contou com a atuação de Raul 

Tassini, que, desde 1935, quando foram 

tomadas as primeiras decisões para a orga-

nização do Museu Histórico, atuou durante 

oito anos junto a Barreto na escolha de ob-

jetos que consagraram a versão do passado 

constituído pelo MHBH. Desconhecia-se, 

até recentemente, não só o trabalho empre-

endido por Raul Tassini, mas também a ten-

são que se estabeleceu entre ele e Barreto: 

uma disputa pelo MHBH, com ênfase nos 

itens museológicos. Para Tassini, o Museu 

Histórico deveria ser lugar de outras versões 

sobre o passado de Belo Horizonte. ¶

O acúmulo de papéis realizado por Abílio 

Barreto e por Raul Tassini difere tanto no 

conteúdo quanto na forma. Barreto guar-

dou os documentos oficiais e as anotações 

retiradas de fontes ‘autênticas’, para legiti-

mar sua operação historiográfica, enquanto 

Tassini utilizava qualquer pedaço de papel 

que tinha à vista para registrar o que lhe cha-

mava atenção. A julgar pela aparência, es-

sas anotações assemelham-se a rascunhos, 

curiosidades e reminiscências: uma coleção 

de lembranças, os retalhos da memória. ¶

A coleção empreendida por Abílio Barreto 

para compor o acervo do MHBH leva-nos 

a concluir que o Museu Histórico não foi 

um museu tão somente para antiquários e 

seus objetos antigos. Se lá estavam algu-

mas antiguidades, essas foram necessárias 

para denotar o passado – o antigo –, em 

especial as evidências documentais, im-

portantes fontes históricas para comprovar 

e dar sentido à história escrita por Barreto. 

Os amantes e apaixonados pelo passado 

teriam lugar no MHBH, desde que os ob-

jetos doados pudessem servir de testemu-

nhos do passado, as preciosidades históri-

cas consolidadas na obra Belo Horizonte. ¶

Atualmente, a importância dos itens tridi-

mensionais nos museus dá-se por apre-

sentarem objetos reais, uma materialidade 

física cada vez mais importante no mundo 

da realidade virtual (HUYSSEN, 1998, p. 

35-57). Essa materialidade exposta nos 

museus pode re-encantar pessoas, na 

medida em que permite explorar contex-

tos e experiências sociais múltiplas. Dessa 

forma, os objetos da coleção de Raul Tas-

sini chamam atenção, causam surpresa e 

satisfação, por se situar no mundo do efê-

mero. Objetos banais, convertidos em rari-

dades e passíveis de serem colecionados 

por qualquer pessoa: algo que se conhecia 

e que ficou esquecido. ¶

A seleção de acervos museológicos con-

tinua sendo um desafio, quando se quer 

mobilizar as diferentes narrativas e eviden-

ciá-las na materialidade dos objetos. É im-

portante destacar que a seleção de novos 

itens e coleções tem sido um esforço do 

Museu Histórico Abílio Barreto para evitar a 

estagnação do acervo e manter a premissa 

básica de que os museus históricos lidam 

com problemas históricos, abrangendo 

suas fontes. Dessa forma, a Comissão Per-

manente de Política de Acervo (CPPA), cria-

da no MHAB em 2004, envolve discussões 

fundamentadas em pareceres técnicos, 

para que se apreendam, na visibilidade 

material dos objetos doados, também suas 

histórias particulares. ¶

Em 2008, nas comemorações dos 65 anos 

do MHAB, foi aberta a exposição “Novos 

Acervos – MHAB 2003-2008”, aproximan-

do os usuários do Museu do universo dos 

novos objetos/documentos – pequenos 

itens da vida cotidiana, instrumentos de 

trabalho, documentos privados – represen-

tativos da dinâmica da metrópole. ¶

Novas doações desafiam e envolvem, de 

forma mais intensa, a conservação e o res-

tauro dos itens recentemente doados e da 

totalidade do acervo da instituição, na ma-

nutenção das coleções em seus aspectos 

materiais. Nesse sentido, o MHAB e seus 

colaboradores têm como metodologia 

promover a restauração por meio de estu-

do histórico, do cuidado no processo usa-

do na restauração, formando amplo regis-

tro de documentação, utilizando-se, assim, 

dessa metodologia como forma de educar 

para o patrimônio: “as marcas do tempo 

devem ser preservadas, para permitir que 

contemos suas histórias até mesmo nos da-

nos sofridos no material físico. Assim posto, 

o Museu entende a restauração como uma 

disciplina científica, técnica, criativa e, so-

bretudo, social, a serviço do ofício que se 

confunde (...) com o próprio museu: restau-

rar memórias” (OLIVEIRA, 2010, p, 1-5). ¶

Nesse sentido, o acervo conservado esta-

belece com a pesquisa histórica um cami-

nho para levar conhecimento à cidade. Da 

mesma forma, o papel de comunicação das 

exposições dá visibilidade às reflexões e 

representações postas nos objetos/docu-

mentos dos circuitos expográficos. Nesse 
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contexto, a mostra “Belo Horizonte F. C.: 

Trajetórias do Futebol na Capital Mineira”, 

inaugurada em agosto de 2012, ainda em 

cartaz, apresenta objetos guardados e co-

lecionados por inúmeros habitantes da ci-

dade. Esta experiência possibilitou trazer à 

tona, história e memória de colecionado-

res, mantenedores da prática de guardar. 

Esse exercício permitiu ir ao encontro de 

uma temática vivenciada na cidade: a forte 

paixão pelo futebol, um saber incorporado 

à população de Belo Horizonte. Uma for-

ma de manter e dar acesso à pluralidade 

de memórias, não apenas trabalhadas no 

MHAB, o museu da cidade, mas de ir ao 

encontro das lembranças afetivas da popu-

lação de Belo Horizonte. ¶
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Museu da 
Cidade — 
Território e 
expografia

Museu da Cidade de Belo Horizonte, o Mu-

seu Histórico Abílio Barreto (MHAB) está 

inserido na discussão do contexto da cida-

de pós-moderna, fragmentada, com seus 

vários territórios, que formam o amálga-

ma de urbe complexa, polissêmica e com 

múltiplas temporalidades na cidade con-

temporânea. Essa variedade de sentidos 

significa que a interpretação museográfica 

do espaço urbano deve ser fluida e aten-

ta a essa realidade, partindo dos diversos 

territórios da memória coletiva dos citadi-

nos. A análise de conceitos como território, 

pós-modernismo, símbolo e museu da ci-

dade fornece inúmeras referências para se 

refletir melhor sobre as frentes de atuação 

do MHAB, que transbordam suas fronteiras 

físicas, reforçando a ideia do que é um mu-

seu de cidade. ¶

Cidade e
território

Para o geógrafo Milton Santos (1985; 1996), 

território é o espaço construído com trabalho, 

Casarão do MHAB, 2007.  Acervo APCBH
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Diretor do Museu Histórico Abílio Barreto 
(MHAB) no período de 2009 a 2011. Presi-
dente da Fundação Municipal de Cultura.
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energia e informação, que revela relações 

marcadas pelo poder. Assim, não se pode 

confundir território com as categorias de es-

paço e lugar, pois a noção de território está 

ligada às ideias de domínio de determinada 

área, ao poder e ao controle do acesso. Dessa 

forma, o território seria um espaço definido e 

delimitado por poder e apropriação. No en-

tanto, para a socióloga e cientista política Vera 

da Silva Telles (2006), os territórios não têm 

fronteiras fixas e desenham diagramas muito 

diferenciados de relações, conforme as regi-

ões da cidade. As pessoas poderiam se unir 

em territórios por meio das trajetórias de vida, 

afinidades, dos percursos urbanos, da renda, 

das divergências, dos símbolos e marcos da 

cidade (incluindo os naturais, como rios e ár-

vores) e dos sentimentos. A cidade seria, por-

tanto, fragmentada, recortada por enclaves 

de riqueza e de miséria (MESQUITA, 2013). ¶

Segundo o antropólogo Antonio A. Aran-

tes (1994), os territórios, ao contrário do 

que geralmente acontece, não podem ser 

interpretados como algo fixo, tampouco 

como expressão de identidades claramen-

te definidas. Assim, os lugares sociais de 

uma cidade não formam um mosaico com 

fronteiras bem claras; ao contrário, esses 

territórios urbanos se sobrepõem, se entre-

cruzam de modo complexo e formam zo-

nas simbólicas de transição que podem ser 

ambíguas culturalmente. Afirma ele, ainda, 

que a experiência urbana contemporânea 

tem propiciado a formação de lugares ou 

não lugares2 sociais efêmeros. ¶

As praças e ruas das grandes cidades, por 

exemplo, são locus privilegiados de confli-

tos e de sociabilidades urbanas. Assim, os 

2 O não-lugar é um conceito de Marc Auge. 
Seriam os espaços públicos de transporte 
de massa e de rápida circulação, como es-
tações de metrô, aeroportos, supermerca-

dos etc. Seriam espaços de anonimato no 
cotidiano, descaracterizados e impessoais, 
onde o indivíduo não tem face. O conceito é 
muito debatido e já foi muito questionado: 

AUGÉ, Marc. Non-place: introduction to an 
anthopology of supermodernity. Translated 
by John Howe. London, 1995.

Bairro Cidade Jardim, 1954. Acervo APCBH

habitantes de uma cidade, por meio do des-

locamento e do uso de espaços comuns, 

vão construindo fronteiras simbólicas que 

separam, hierarquizam ou ordenam as ca-

tegorias e grupos sociais. Nessas “zonas de 

contato” das grandes cidades, se entrecru-

zam moralidades contraditórias, indivíduos 

de mundos diferentes que, ao compartilhar 

o mesmo espaço, se aproximam. ¶

Dessa forma, o território urbano é dinâmi-

co e, por vezes, converte-se em linguagem 

museográfica. Por sua vez, os museus de 

cidade representam um espaço territorial 

de expressão da História, das vivências e 

da arte de uma área geográfica da urbe, 

podendo expandir sua territorialidade para 

além das fronteiras fixas. Todavia, as gran-

des cidades contemporâneas não apresen-

tam um ponto de referência nítido, nem 

contornos definidos capazes de identificar 

uma centralidade e projetar uma imagem 

de totalidade. Por conseguinte, torna-se 

muito difícil descrever e representar os múl-

tiplos territórios da cidade contemporânea. 

Para enfrentar essa dificuldade de lidar 

com algo tão heterogêneo e fragmentado, 

o antropólogo José Guilherme C. Magnani 

(1999, p. 22) sugere trabalhar com totalida-

des parciais: “universos autônomos, com 

regras próprias, mas não desvinculados 

da dinâmica mais geral da cidade”.  Nesse 

sentido, os museus de cidade devem pen-

sar os múltiplos territórios de suas respecti-

vas urbes, decifrando e representando tais 

espaços dinâmicos em suas intervenções. ¶

Museu
da Cidade

O museu da cidade é, portanto, museu des-

se território.  Como um museu temático, 

deve, para além da preservação, ter como 

objetivo a restauração da memória, colocan-

do-a a serviço da cidade na criação de laços 

identitários com o espaço. Essa ação de co-

municar abrange as exposições, as ativida-

des educativas e culturais, as publicações e 

outras formas de disseminar informação, en-

quanto a pesquisa está presente, em maior 

ou menor grau, em todas as atividades, per-

meando todo o processo. No entanto, é na 
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História e também no constante crescimen-

to de seu acervo, contido no interior do mu-

seu, em suas reservas técnicas, que o órgão 

atua de forma contínua na missão de gerir os 

bens guardados. Desse modo, o museu va-

loriza o homem, as vivências, as instituições, 

as histórias que ergueram a religiosidade 

brasileira e suas comunidades. Torna-se, as-

sim, espaço de envolvimento dos cidadãos 

nos desígnios e nas perspectivas do desen-

volvimento local. ¶ 

Todavia, as representações no museu da ci-

dade devem ser plurais, assim como a cida-

de contemporânea. Uma vez que a cidade 

é o objeto do museu, não se pode deixar 

de abordar a urbe de hoje, sua pluralidade, 

seus movimentos, suas temporalidades, 

que, segundo Meneses (1984/1985), só 

se fazem inteligíveis dentro da perspectiva 

histórica. Dessa forma, os museus de cida-

de, como o Museu Histórico Abílio Barreto, 

têm o enorme desafio de lidar com o mel-

ting pot de sentidos da contemporaneida-

de, lidando com a sobreposição de inúme-

ras temporalidades, classes sociais, culturas 

e movimentos. Em razão desses fatores, 

de acordo com Meneses (2004), não exis-

te modelo ideal para um museu da cidade, 

uma vez que ele deve ter configuração fle-

xível, sem se fechar em si mesmo, dando 

prioridade à sua relação com o habitante da 

cidade de sua reflexão, e não com o turista, 

Exposição Praça Sete: “A trama do Centro 
e o centro da trama” (Acervo Operacional 
- MHAB). Instalada na Praça Sete, a mostra 

faz parte do projeto “MHAB: Acervos Ope-
racionais em Belo Horizonte”, uma decisão 
inovadora de romper os muros da institui-

ção, buscando uma nova forma de se rela-
cionar com a cidade.

dado o laço íntimo que o une à cidade. ¶

Uma das formas de pensar essa cidade frag-

mentada seria a de “estilhaçar” o museu, 

pluralizando suas atividades expográficas, 

ampliando o escopo de suas funções, ques-

tionando os itens do seu acervo e desmis-

tificando seu caráter de “lar da História ofi-

cial” (MENESES, 1984/1985, p. 203). Nesse 

sentido, deve-se também expandir seu 

território de atuação, levando suas inter-

venções para além do edifício-sede, mar-

cando seu espaço em regiões de grande 

movimento de pessoas, criando um espaço 

de reflexão fora das tradicionais salas de ex-

posição e levando a instituição para outros 

pontos da urbe. As exposições do museu 

da cidade devem manter diálogo constan-

te com a contemporaneidade, trazendo a 

cidade para o museu, sem mitificar o pas-

sado. Deve-se também evitar, nas múltiplas 

ações da instituição, uma leitura simplista 

da cidade, o que deixaria a linguagem do 

museu obsoleta, ininteligível e sem sentido 

diante da urbanização e dos movimentos 

acelerados da urbe contemporânea. ¶

Nos museus, a conservação do patrimônio 

histórico artístico não é máquina do tempo 

apenas, que provoca a fantasia. É, princi-

palmente, álbum de família que propõe a 

vivência em comunidade, da qual é parte 

integrante, por meio do legado que a Histó-

ria nos revela. O tratamento do seu acervo, 

dessa forma, deve levar em consideração 

seu significado na cidade. Tal tipo de mu-

seu é um bem cultural no campo específico 

do território, ilustrando os pressupostos da 

cidade a que se dedica: sua mensagem, 

seus costumes culturais, seu gênio artístico. 

O museu da cidade deve ser algo vivo, já 

que faz parte de um acervo cultural de ter-

ritório determinado e de uma comunidade 

concreta. Daí a importância de se conhecer, 

catalogar e preservar o patrimônio da cultu-

ra material da cidade. ¶

Cidade, um territó-
rio do fragmento

“No momento em que estamos a ponto de 

sair do século XX, as sociedades se reorgani-

zam para fazer-nos consumidores do século 

XXI e, como cidadãos, levar-nos de volta para 

o século XVIII” (CANCLINI, 1999, p. 53). ¶

Nas décadas de 1940 e 1950, o mundo 

ocidental já havia respondido às solicita-

ções primárias da sociedade industrial e 

inaugurava uma nova fase no pós-guerra: 

a revolução tecnológica. Energia nuclear, 

computadores, motores a jato, televisão e 
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outras conquistas entravam rapidamente 

na vida das pessoas e passavam a fazer par-

te de seu dia a dia. Da mesma forma que 

vinham, as novidades, rapidamente, eram 

superadas e descartadas. Tudo passou a 

ter vida efêmera. Era a sociedade de con-

sumo nascendo, ávida por novos produtos. 

Nesse território repleto de ambiguidades e 

em crescimento acelerado, nasce o Museu 

Histórico Abílio Barreto. ¶

A partir dos anos 1960, motivados pelas 

modificações culturais da sociedade e 

pelo fracasso de certas obras racionalistas, 

começaram a ser questionados alguns an-

tigos dogmas modernistas e positivistas. 

Nascia nova corrente de pensamento, des-

ta vez antagônica ao Modernismo como 

um todo, o chamado “pós-modernismo”. 

O pensador brasileiro Sérgio Paulo Roua-

net (1987), em seu estudo “As origens do 

Iluminismo”, observa, oportunamente, que 

o prefixo “pós” tem muito mais o sentido 

de exorcizar o velho (a modernidade) do 

que de articular o novo (o pós-moderno). 

Assim, o que há é uma “consciência de rup-

tura”, que o autor não considera uma “rup-

tura real”. Rouanet (1992, p. 54) escreve: ¶

Depois da experiência de duas guerras 

mundiais, depois de Auschwitz, depois 

de Hiroshima, vivendo num mundo ame-

açado pela aniquilação atômica, pela 

res surreição dos velhos fanatismos polí-

ticos e religiosos e pela degradação dos 

ecossistemas, o homem contemporâneo 

está cansado da modernidade. Todos es-

ses males são atribuídos ao mundo mo-

derno. Essa atitude de rejeição se traduz 

na convicção de que estamos transitan-

do para um novo paradigma. O desejo 

de ruptura leva à convicção de que essa 

ruptura já ocorreu, ou está em vias de 

ocorrer (...). O pós-moderno é muito 

mais a fadiga crepuscular de uma época 

que parece extinguir-se ingloriosamen-

te que o hino de júbilo de amanhãs que 

despontam. À consciência pós-moderna 

não corresponde uma realidade pós-mo-

derna. Nesse sentido, ela é um simples 

mal-estar da modernidade, um sonho 

da modernidade. É, literalmente, falsa 

consciência, porque é a consciência de 

uma ruptura que não houve; ao mesmo 

tempo, é também consciência verdadei-

ra, porque alude, de algum modo, às de-

formações da modernidade. ¶  

Desse modo, o final do século XX assistiu a 

um processo sem precedentes na história 

do pensamento e da técnica. Ao lado da 

aceleração avassaladora nas tecnologias 

de comunicação, de artes, de materiais e 

Exposição – “A casa e a cidade: construção 
do espaço doméstico, social e da lembran-
ça em Belo Horizonte”, inaugurada em 

14/12/2011 (Acervo MHAB). A exposição 
aborda a história e os aspectos do cotidia-
no da capital, tendo início nas ruas e casas 

do antigo Arraial do Curral del Rei e esten-
dendo-se até o aglomerado justaposto da 
metrópole contemporânea. 

de genética, ocorreram mudanças para-

digmáticas no modo de pensar a socieda-

de e suas instituições. De maneira geral, as 

críticas apontam para as raízes da maioria 

dos atuais conceitos sobre o homem e 

seus aspectos, constituídas no momento 

histórico iniciado no século XV e consoli-

dado no século XVIII. A modernidade que 

surgira nesse período é agora criticada em 

seus pilares fundamentais, como a cren-

ça na verdade alcançável pela razão e na 

linearidade histórica rumo ao progresso. 

Para substituir tais dogmas, são propostos 

novos valores, menos fechados e cate-

gorizantes. Uma vez adotados, serviriam 

de base para o período em que se tenta 

anunciar, no pensamento, na ciência e na 

tecnologia, a superação da modernidade. 

Seria, então, o primeiro período histórico a 

já nascer batizado: a pós-modernidade. ¶

Belo Horizonte e as modernas e higiênicas 

cidades brasileiras transformaram a sua mo-

dernidade em pós-modernidade3,  tendo a 

diversidade e a fragmentação como recorte 

3 Perry Anderson explica que a ideia de um 
“pós-modernismo” teria surgido, pela pri-
meira vez, na década de 1930, no mundo 
hispânico, uma geração antes do seu apare-

cimento na Inglaterra ou nos Estados Unidos. 
Então, Frederico de Onís teria empregado o 
termo pos-modernismo para descrever um 
refluxo conservador dentro do próprio Mo-

dernismo. A ideia de um estilo “pós-moder-
no” entrou para o vocabulário da crítica his-
panófona, mas não teve maior ressonância, 
até vinte anos depois, em seguida à Segunda 

Museu da Cidade — Território e expografia



—
65

fundamental. Portanto, nos anos subse-

quentes ao plano inicial, a cidade positivista 

passa a expressar essa nova condição glo-

bal da humanidade, caracterizada pela dis-

solução das ideias e das fronteiras, pela qual 

se superaram a modernidade e as crenças 

dela decorrentes, como razão, objetividade 

e totalidade. ¶

Esse contexto se alinha bem com as palavras 

do crítico literário Jameson (1997, p. 122): ¶

O relaxamento do pós-moderno deter-

mina não um retorno a formas coletivas 

mais antigas, mas a desagregação das 

construções modernas, de tal modo que 

seus elementos e componentes - ainda 

identificáveis e relativamente integrados 

- flutuem a certa distância uns dos outros, 

em um êxtase ou suspensão misteriosos 

e, como as constelações, certamente se 

separarão em breve. ¶

A marca da modernidade terá sido a trans-

formação proporcionada pela implanta-

ção das indústrias, pelo capital industrial, 

pela sociedade de consumo. No entanto, 

a pós-modernidade no Brasil é o estabe-

lecimento do mercado como regente de 

comportamento, casado com a velocida-

de de informações e poder de alcance das 

mídias. A cidade se expandiu, teve seus 

limites indefinidos, ou seja, ampliaram-se 

todos os recantos da malha urbana, plane-

jada ou não, acarretando uma multiplicida-

de quase midiática de cidades. As conse-

quências geradas pela velocidade dessas 

transformações – aliadas ao crescimento 

urbano desordenado – são evidentes, e a 

cidade passa a sofrer novas configurações. 

Vejamos o que diz Jameson (1997, p. 58): ¶

A hilaridade das novas superfícies torna-

-se ainda mais paradoxal quando se cons-

tata que seu conteúdo essencial - a cidade 

- tem se deteriorado, ou se desintegrado, 

de um modo tal que era, com certeza, in-

concebível no início do século XX, e muito 

menos numa era anterior. Como a esqua-

lidez urbana, pode se transformar em um 

deleite para os olhos quando expressa, 

em termos de transformação, em merca-

doria e como um salto quântico inédito 

na alienação da vida cotidiana na cidade, 

pode ser expresso na forma de uma nova 

e estranha hilaridade alucinatória. ¶

Guerra Mundial. Em 1954, no oitavo volume 
sobre “Study of History”, Arnold Toynbee 
usou a expressão “idade pós-moderna” para 
definir a época iniciada com a guerra franco-

-prussiana. Adiante no tempo, entre outros, o 
termo foi usado, com importância circunstan-
cial, por Charles Olson, Wright Mills e outros, 
mas somente ganhou difusão mais ampla a 

partir dos anos 1970. A primeira abordagem 
filosófica, segundo Anderson, aconteceu em 
1979, em “A Condição Pós-Moderna”, de J. 
F. Lyotard.

Assim, a estética pós-moderna apresenta 

diferenças fundamentais em relação a tudo 

o que veio antes dela, incluindo todas as 

estéticas modernistas (GELLNER, 1994). 

Os próprios critérios-chave da estética mo-

derna do novo, da ruptura e da vanguarda 

são desconsiderados pelo pós-moderno. 

Já não é preciso inovar nem ser original, e 

a repetição de formas passadas é não ape-

nas tolerada, como encorajada. Entretan-

to, ainda que diversas obras estéticas, de 

diferentes categorias, apresentem carac-

terísticas semelhantes e recorrentes, não 

parece correto nem possível falar de um 

“estilo pós-moderno”, muito menos de um 

“movimento pós-moderno”. Tais conceitos 

prescindiriam de certo nível de organiza-

ção, articulação ou mesmo intercâmbio, 

que simplesmente não existe entre os pro-

dutores de estética. Se for possível falar em 

movimento modernista, isso se deve ao 

fato de haver grupos relativamente próxi-

mos e em certa frequência de contato na 

Europa do início do século XX.  ¶

Na pós-modernidade, entretanto, os ar-

tistas até teriam maiores possibilidades de 

se comunicar, mas as incalculáveis tendên-

cias e linguagens postas em prática tor-

nam impossível uma unicidade formal. As 

similaridades estéticas entre os produtos, 

provavelmente, são consequência das con-

dições de produção e de circulação. Pois um 

dos efeitos sabidos da globalização é a ho-

mogeneização das relações de produção e 

dos hábitos de consumo. Daí advém o neo-

-historismo (na verdade, um não historismo, 

na medida em que desconsidera a História), 

que é a mistura de todos os estilos históri-

cos em produtos, sem período definido. A 

entropia que se prega no pós-moderno diz 

respeito ao fim da proibição, à admissão de 

todo e qualquer produto, pois, se regula-

mentado, caberá ao mercado; toda produ-

ção é considerada mercadoria. ¶

Com a “Condição Pós-moderna”, o filóso-

fo francês Jean-François Lyotard anunciou 

o eclipse de todas as narrativas grandiosas. 

Aquela cuja morte ele procurava garantir 

acima de tudo era, claro, a do socialismo 

clássico, mas também incluiu a redenção 

cristã, o progresso iluminista, o espírito 

hegeliano, a unidade romântica, o racis-

mo nazista e o equilíbrio econômico. Já 

o historiador Holgonsi Soares Gonçalves 

Siqueira (2002) escreveu que o contexto 

histórico pós-moderno (ou a condição pós-

-moderna) caracteriza-se por profundos 

desenvolvimentos e transformações que 

estão acontecendo no campo tecnológico, 

na produção econômica, na cultura, nas 
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formas de sociabilidade, na vida política 

e na vida cotidiana. Nessa nova realidade 

social, precisamos nos apropriar de novos 

conceitos e categorias, que se tornaram 

imprescindíveis à compreensão das atuais 

configurações, de seus movimentos que 

influem nas tomadas de decisão. ¶

A ideia de pós-modernidade também 

está caracterizada em Stabile, na sua 

exortação ao homem, para que ingresse 

na pós-modernidade: ¶

Sejam bem-vindos ao pós-modernismo: 

ao mundo do espetáculo da mídia, do su-

miço da realidade, do fim da história, da 

morte do marxismo e de um grande nú-

mero de outras alegações deste milênio 

[...]. A sociedade aproximou-se da beira 

do mundo agora nivelado, alegam os 

pós-modernistas, e a única coisa que con-

seguimos saber com certeza é que não 

podemos compreender o que nos levou 

para lá ou o que existe abaixo de nós, no 

abismo (STABILE, 1999, p. 146). ¶

Para a autora, o pós-modernismo é impre-

cisamente identificado como uma época 

histórica – a sociedade pós-industrial, pós-

-fordista ou mesmo pós-capitalista – na 

qual o consumo passou à frente da produ-

ção, tornando a luta de classes (sociedade 

dividida entre trabalhadores e capitalistas) 

um conceito obsoleto, fazendo com que 

“as pessoas não se identifiquem mais 

como classe, mas, sim, através de identida-

des mais particulares, ou seja, de pequenos 

grupos” (WOOD; FOSTER, 1999, p. 63). Na 

sua apreciação entre a pós-modernidade e 

os movimentos populares, ela entende que 

os princípios totalizantes da modernidade 

e do Iluminismo, incluindo apelos à raciona-

lidade, progresso, humanidade e justiça, e 

mesmo à capacidade de representar a reali-

dade, foram fatalmente solapados na ótica 

pós-modernista. ¶

As relações entre modernismo e pós-

-modernismo são ambíguas. O individu-

alismo atual, por exemplo, nasceu com o 

Modernismo, mas o seu exagero narcisista 

é um acréscimo pós-moderno. O homem 

de antes, produto da civilização industrial, 

mobilizava as massas para as amplas lutas 

políticas; o homem de agora, presente na 

sociedade pós-industrial, dedica-se às mi-

norias – sexuais, raciais, culturais – e, por 

isso mesmo, atua apenas no microcosmo 

do cotidiano. Repleto, também, de micro-

cosmologias se encontra o espaço urba-

no do Brasil. Por isso, o citadino, às vezes 

perdido no emaranhado dos sentidos do 

mundo pós-moderno urbano, procura sen-

tido em símbolos da memória coletiva da 

Apresentação durante a Semana Nacional de Museus de 2007 (Acervo APCBH).

sua cidade e do seu povo. Esses elemen-

tos lhe dão pertencimento a determinado 

território e criam vínculos com um passado 

coletivo da urbe, arrefecendo uma aflição 

típica da contemporaneidade de se temer 

um futuro desconhecido. ¶

Essa “condição pós-moderna” fragmen-

tadora reforça a importância do Museu da 

Cidade, o MHAB, que recolhe, preserva, 

pesquisa e divulga itens museais que con-

tribuem para a compreensão da dinâmica 

histórica da cidade, intensificada nos últi-

mos anos, e suas velozes mudanças, reu-

nindo um acervo múltiplo e revelador dos 

vários sentidos e trajetórias da capital e de 

seus cidadãos, criando laços entre o pre-

sente, o passado e o futuro da capital de 

Minas Gerais. Sua finalidade é tornar públi-

co o acesso aos bens culturais preservados, 

fomentando a participação dos cidadãos 

na construção da memória e do conheci-

mento sobre a cidade. Dessa forma, o mu-

seu é fundamental para a formação de uma 

consciência crítica sobre a relação passado/

presente e para o exercício da cidadania na 

metrópole contemporânea. ¶

O símbolo e a memória 
no Museu da Cidade

O símbolo, entendido em sua essência, é o 

primeiro a expressar uma conjunção entre 

duas realidades, embora distintas, mediadas 
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Exposição “Vozes do Silêncio: memória cultu-
ral – a materialização do intangível na cultura de 
Belo Horizonte”, inaugurada em 12/11/2011 

(Acervo MHAB). Instalada no andar térreo do 
casarão secular do Museu, a mostra revela as-
pectos do patrimônio imaterial da religiosidade 

na capital. As festas tradicionais e populares de 
diversas manifestações religiosas são mostra-
das por meio de fotos, músicas e sensações. 

pela experiência de uma liturgia viva, expe-

rimentada pela assembleia cristã, passando 

por uma reflexão figurativa, os retornos his-

tóricos e teológicos como prestação de sig-

nos e significados para a experiência do mes-

mo conjunto litúrgico, como alegado pelo 

arquiteto Maurizio Bergamo (1994, p. 15): ¶

 Es necesario llevar a cabo una confron-

tación entre eses tres campos, el de la 

historia, del arte y de  la arquitectura y 

el de la liturgia, cuyo común objetivo es 

lograr un reafianzamiento de la significa-

ción figurativa, con el fin de averiguar sus 

mutuos reflejos, sus contradicciones o 

conflictos, y llegar a obtener conocimien-

tos críticos sobre la  arte  de las Iglesias y, 

más en  general para el sistema lingüísti-

co de la arquitectura. ¶

Símbolo, com origem no grego σύμβολον 

(sýmbolon), designa um elemento repre-

sentativo que está (realidade visível) em 

lugar de algo (realidade invisível) que tan-

to pode ser um objeto como um concei-

to ou ideia, determinada quantidade ou 

qualidade. O “símbolo” é um elemento 

essencial no processo da comunicação, 

encontrando-se difundido pelo cotidiano e 

pelas mais variadas vertentes do saber hu-

mano. Embora existam símbolos que são 

reconhecidos internacionalmente, outros 

só são compreendidos no âmbito de deter-

minado grupo ou contexto (religioso, cul-

tural etc.). Também pode ser uma palavra 

ou imagem que designa outro objeto ou 

qualidade, por ter com estes uma relação 

de semelhança. ¶

A representação específica para cada sím-

bolo pode surgir como resultado de um 

processo natural ou pode ser convenciona-

da de modo a que o receptor (uma pessoa 

ou grupo específico de pessoas) consiga 

fazer a interpretação do seu significado 

implícito e atribuir-lhe determinada cono-

tação. Pode também estar mais ou menos 

relacionada fisicamente com o objeto ou 

ideia que representa, podendo não só ter 

representação gráfica ou tridimensional, 

como também sonora ou mesmo gestual. 

O acervo material é, em grande parte, o 

produto de tradições que se desenvolve-

ram durante séculos. ¶

Já a memória é a potência por meio da qual 

se recorda o passado. Trata-se de conhecer 

para compreender e recuperar do esque-

cimento os testemunhos notáveis dos nos-

sos antecessores. Ao se tratar da memória, 

devemos retomar as observações do his-

toriador Maurice Halbwachs (2006) sobre 

sua constituição social. Para ele, mesmo 

as memórias individuais são fruto da me-

mória coletiva, uma vez que sua formação 

se dá no interior de determinado grupo, 

compartilhando pontos de referência em 

comum. A compatibilidade entre as memó-

rias individuais e a memória coletiva é con-

siderada por ele elemento de coesão para 

o grupo. Essa noção reforça a importância 

dos órgãos de memória de uma cidade, 

principalmente na contemporaneidade. ¶

Os museus dão uma noção de pertenci-

mento difícil de encontrar hodiernamente 

e exercem função imprescindível no coti-

diano político e social da urbe atual, levan-

tando outra concepção do autor, a de que a 

memória é, em grande parte, uma recons-

trução do passado, bastante influenciada 

pela configuração do presente. Por isso, 

reiteramos, mais uma vez, a importância 

do museu da cidade na conformação da 

memória coletiva e dos sentidos de uma 

área urbana. Desse modo, as exposições 

do MHAB, nos últimos 20 anos, buscaram 

esses caminhos: contextualizar e com-

preender a pós-modernidade, a moder-

nidade, os símbolos urbanos, todos eles 

intimamente relacionados com o cotidiano 

das gentes. A aposta em exposições com 

temáticas comuns a todas as gentes foi fa-

tor de aceleração da visitação nos últimos 

anos. Ao colocar o Museu dialogando com 

o cotidiano, as temáticas das exposições 

tomaram caminhos da pluralidade urbana. 
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Mostra “Colcha da Memória”, 2007 (Acer-
vo APCBH): exposição de trabalhos con-

feccionados na oficina “Colcha da Memó-
ria”, que contemplou grupos de terceira 

idade das nove regiões administrativas de 
Belo Horizonte. 

Bares, lingeries, futebol, loucura, religio-

sidade e monumentos foram temas que 

contribuíram para essa aproximação e o 

aumento do público que se viu representa-

do no Museu, mudando de um contexto de 

alienação para a participação dos proces-

sos museológicos sociais, ou seja, aqueles 

intimamente relacionados com os territó-

rios urbanos da cidade de Belo Horizonte e 

suas memórias. ¶

Os agentes dessa matéria, a memória, 

no contexto da complexa cidade con-

temporânea, devem trabalhar, portanto, 

como verdadeiros hermeneutas sobre 

esse pretérito imperfeito. Busca-se conhe-

cer o passado e entender também que, 

como diz o professor de geografia David 

Lowenthal (1985), “o passado é um país 

estranho”, ou seja, sem ele precisaríamos 

de identidade e do presente, mas o refa-

zemos sempre quando evoluímos e dele 

necessitamos. Cada tempo presente con-

dicionou a interpretação e a importância 

do ontem. ¶

Em nossa modernidade, se pensa veemen-

temente no futuro. Por isso, às vezes, te-

memos o que está por vir, visto como uma 

ameaça ao homem, mesmo tendo como 

parâmetro suas tecnologias indomináveis. 

Dessa forma, a salvação parece estar, outra 

vez, na memória. Nunca deixou de ser re-

alidade a afirmação de Nietzsche de que, 

para o ser humano, é impossível “aprender 

a esquecer”. Nesse sentido, para resguardar 

memórias do acervo material da cidade, é 

preciso conhecê-lo. Assim, os museus de-

vem incrementar suas ações de divulgação, 

educação patrimonial, entre outros, além de 

expandir seu próprio território, de interpre-

tar a cidade dentro dos seus muros. ¶ 

Optou-se, também, por ações no próprio 

seio da cidade, como as exposições na Pra-

ça Sete e na Lagoa do Nado. Esse tipo de 

ação, ou seja, extramuros, também pôde 

ser percebida e experimentada em progra-

mas como “Colcha da Memória”, oficina na 

qual os participantes, predominantemente 

de terceira idade, representam, com a pro-

dução de bordados, pintura e patchwork, 

suas lembranças sobre a cidade, resultan-

do na confecção coletiva de uma colcha, e 

“Onde mora a minha história?”, programa 

de educação patrimonial que investiga a 

cidade de Belo Horizonte a partir de seus 

bairros e propõe que alunos e professores 

participem ativamente da pesquisa, reco-

lhendo informações, identificando acervo, 

produzindo depoimentos e definindo ele-

mentos significativos de sua região. ¶

Dessa forma, o Museu da Cidade pode 

cumprir seu insubstituível papel social de 

ser símbolo e suporte da memória, tonan-

do-se locus privilegiado para a busca de 

sentidos comuns nas indecifráveis metró-

poles contemporâneas. E dar sentido sig-

nifica pertencer, que, por sua vez, possui a 

grave dicotomia de amar e odiar, sentimen-

tos tão comuns à vida interior de cada um 

quanto à sua existência na cidade, a qual 

amamos, odiamos, mas em comunidade 

todos a ela perecemos. Guardar sua me-

mória é proteger, portanto, a nós próprios 

para os desafios da vida cotidiana, para a 

memória do passado e, sobretudo, para a 

do futuro4. ¶

4 Agradeço a colaboração de Yuri Mello Mes-
quita, diretor do Arquivo Público da Cidade 

de Belo Horizonte, e aos estagiários Raione 
Lucas Pedrosa e Laura Saric.
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Apresentação da peça "Pluft! O Fantasminha", na área externa do 
MHA, dentro do projeto Brincando no Museu, por meio do edital Ce-
namúsica da FMC. Vânia Melo. 6 de outubro de 2013. Acervo MHAB. 
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Educação
Patrimonial
no MHAB:
pressupostos
teóricos e
metodológicos

As ações educativas são elementos fun-

damentais nos processos de comunicação 

dos museus. Juntamente com a preser-

vação e a investigação, formam os pilares 

de sustentação da instituição. Ainda que a 

dimensão educativa dos museus esteja co-

locada desde a sua origem, a conformação 

da educação em museus como área espe-

cífica do conhecimento é bastante recente. 

No Brasil, foi a partir da década de 1980 

que trabalhos acadêmicos nessa área co-

meçaram a ser elaborados, fomentando a 

discussão teórica nesse campo. ¶

No Museu Histórico Abílio Barreto (MHAB), 

as reflexões teóricas e metodológicas 

acerca das ações de educação museal ti-

veram início na década de 1990. No perío-

do de 1993 a 2003, a instituição vivenciou 

seu “processo de revitalização”3 , que im-

primiu ao Museu uma abordagem museo-

lógica contemporânea, transformando-o 

em instituição geradora de cultura e co-

nhecimento, lugar de socialização de in-

formações, espaço de reflexão e debate 

sobre a cidade.  No bojo desse processo, 

os projetos educativos foram concebidos 

e implantados. ¶

Nos últimos dez anos, o adensamento das 

discussões acerca da educação em mu-

seus possibilitou que as ações educativas 

do MHAB fossem avaliadas, repensadas e 

aperfeiçoadas. Esse processo de estudo 

e reflexão sobre a prática deu origem ao 

atual Programa de Educação Patrimonial 

da instituição.4 ¶

Esse Programa alinha-se à concepção de 

museu comprometido com os interesses 

do público e com a transformação social. 

Assenta-se nos princípios da Pedagogia 

Crítica e enfatiza o papel ativo do indivíduo 

na construção de conhecimentos, buscan-

do o diálogo como fonte de aprendizagem. 

As ações educativas desenvolvidas são en-

tendidas como atividades de mediação 

cultural e objetivam incentivar o público a 

refletir, crítica e participativamente, sobre 

o patrimônio cultural de Belo Horizonte. 

Nessa perspectiva, o Programa referencia-

-se no conceito de “Educação para o Patri-

mônio”, proposto por Denise Grinspum: ¶

1 Graduada em História pela UFMG. Gradu-
anda em Museologia pela UFMG. Técnica do 
Setor Educativo do MHAB de 2007 a 2012. 
Atualmente, é Técnica de Patrimônio Cultu-
ral da FMC e trabalha na Casa Kubitschek.

2 Graduada em História pela UFMG. Mes-
tranda em Educação pela UEMG. Técnica do 
Setor Educativo do MHAB de 1996 a 2012, 
coordenou o setor por vários períodos.
3 Sobre o “processo de revitalização” do 

MHAB, ver PIMENTEL, 2004.
4 MUSEU HISTÓRICO ABÍLIO BARRETO. 
Programa de Educação Patrimonial. Belo 
Horizonte, 2012. 17 f. Digitado (MHAB. Ar-
quivo Administrativo).
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(...) formas de mediação que propiciam 

aos diversos públicos a possibilidade de 

interpretar bens culturais, atribuindo-

-lhes os mais diversos sentidos, estimu-

lando-os a exercer a cidadania e a res-

ponsabilidade social de compartilhar, 

preservar e valorizar patrimônios da cul-

tura material e imaterial com excelência 

e igualdade ([2001?], p.7). ¶

Orientado por esses pressupostos, o Pro-

grama de Educação Patrimonial do MHAB 

contempla diversos projetos que procuram 

atender a um público amplo: escolares, uni-

versitários, agentes culturais, terceira idade 

e o diversificado público espontâneo. ¶

Nosso intuito, neste texto, é compartilhar 

os aportes teóricos e metodológicos que 

sustentaram os encontros entre o Museu e 

a escola, especificamente as visitas orienta-

das destinadas ao público escolar, nos últi-

mos dez anos5. Pesquisas sobre público de 

museus mostram que, no Brasil, as escolas 

têm sido as principais promotoras do con-

tato dos alunos com os equipamentos cul-

turais (CAZELLI, 2005; GRINSPUM, 2000; 

KÖPTCHE, 2002). O MHAB recebe, anual-

mente, cerca de 8.500 alunos da Educação 

Básica, o que reforça o compromisso da 

instituição em formular políticas específicas 

para o público escolar. ¶

Percorrendo a
visita orientada 

O desafio central da educação em museus 

históricos é promover um encontro signifi-

cativo entre o público e as diversas culturas 

e temporalidades. Não basta abrir as portas 

e promover um atendimento em massa, re-

gistrando alto índice de visitantes. Trata-se 

de formar um público apto a interpretar ex-

posições, a ler objetos, a descobrir a histó-

ria que existe na materialidade das coisas. 

Se no imaginário da população “museu é 

lugar de coisa velha”, trata-se então de esti-

mulá-la a atribuir significado a essas “coisas 

velhas”, de fazê-las percebidas como docu-

mentos, suportes de informações que nos 

permitem conhecer e compreender aspec-

tos das sociedades nas quais se inserem. ¶

Desde 1993, essa perspectiva orienta as 

ações educativas do MHAB, que procu-

ram incentivar o público a refletir, de forma 

5 Agradecimento a todos da equipe do MHAB que estiveram envolvi-
dos nas ações mencionadas.

6 MUSEU HISTÓRICO ABÍLIO BARRETO. Caderno Pedagógico 1: 
Velhos Horizontes: um ensaio sobre a moradia no Curral del Rei. Belo 

Horizonte, 1999. 26 f. Digitado (MHAB. Arquivo Administrativo).

crítica e participativa, sobre o patrimônio. 

No período de maio de 1995 a dezembro 

de 1997, o Casarão, até então sede do 

Museu, esteve fechado para restauração. 

Nessa época, a relação entre o Museu e o 

público escolar foi garantida por meio do 

projeto Museu vai à escola. Em 1998, o Se-

tor Educativo retomou suas atividades no 

Casarão e implantou o projeto Descobrin-

do o Museu, destinado ao atendimento es-

colar. Desenvolveram-se jogos, dinâmicas 

e diversos materiais educativos, a serem 

trabalhados pelos educadores do MHAB 

em uma sala interativa. O acompanhamen-

to dos alunos no percurso da exposição 

passou a ser responsabilidade do profes-

sor. Este seria capacitado pelo MHAB, por 

meio do curso Encontro com o Museu e de 

material elaborado para instrumentalizá-lo 

na exploração da exposição. ¶

Ao professor cabe estimular os alunos 

a assumirem uma postura mais crítica e 

reflexiva diante do museu, de modo que 

eles não se comportem como espectado-

res passivos, distanciados dos objetos 

por uma atitude de um simples curio-

so, reverenciando, respeitosamente, as 

coisas do passado. Os alunos devem as-

sumir uma postura que se concretize no 

encontro e no diálogo do sujeito com o 

objeto, quando este passa a ser entendi-

do na sua dimensão plena de documento 

e, como tal, como um instrumento para a 

compreensão do presente.6 ¶

Fundamentado no curso e no material, 

apostava-se que o professor estaria capa-

citado e devidamente subsidiado para o 

exercício da mediação nas exposições. Nos 

primeiros anos do projeto, o MHAB avaliou 

de forma bastante positiva a proposta do 

projeto. Com a mudança das exposições, 

entretanto, muitas mostras não tiveram ma-

terial pedagógico que subsidiasse o profes-

sor. Sua participação no curso Encontro com 

o Museu diminuiu, levando o Setor Educa-

tivo a avaliar e reformular a metodologia do 

Descobrindo o Museu. Em 2007, foram sus-

pensas as atividades na sala interativa e os 

educadores do Setor Educativo passaram a 

mediar os grupos dentro das exposições. ¶

A mediação proposta pelo MHAB funda-

mentou-se nas interações dialógicas, afas-

tando-se dos princípios da transmissão de 

conhecimento. Métodos de interpretação 
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foram adotados, com vistas a motivar os 

estudantes a refletir sobre os objetos e a 

construir sentidos para a exposição. ¶

Grinder e Mccoy (1998, apud, GRINSPUM, 

2001) indicam várias categorias de visitas 

desenvolvidas nos museus e assinalam que 

aquelas que propiciam melhor aprendiza-

gem e aproveitamento são as que utilizam 

métodos de interpretação: visita-palestra, 

discussão dirigida e descoberta orientada. 

Na visita-palestra, o nível interacional é bai-

xo e o monitor fala a maior parte do tempo. 

No entanto, perguntas são bem-vindas e 

os visitantes sentem-se estimulados a par-

ticipar das discussões. A discussão dirigida 

consiste no diálogo entre o monitor e os vi-

sitantes. Além de lançar perguntas e espe-

rar pelas respostas, os monitores dão infor-

mações em intervalos apropriados durante 

a discussão. Na descoberta orientada, são 

oferecidos jogos e atividades dentro da 

exposição. O monitor é responsável por 

estabelecer hipóteses ou uma “questão-

-problema” e acompanhar o público, que 

buscará solucionar a questão. ¶

Nos termos de Grinder e Mccoy, a proposta 

educativa do MHAB para as visitas escola-

res centra-se na discussão dirigida. Ressal-

ta-se, no entanto, que a combinação das 

três modalidades de visitas é muitas vezes 

utilizada, resultando em níveis de interação 

diversificados. Dessa forma, a associação 

de exercícios de leitura de objetos, ativi-

dades lúdicas e explanações curtas consti-

tuem estratégias de mediação sempre pre-

sentes nas visitas orientadas no MHAB. ¶

Reservar um momento no qual os estudantes 

possam explorar livremente o espaço expo-

sitivo, criando seu próprio roteiro, guiado 

pela curiosidade e pelo desejo de contem-

plar, sem o direcionamento do educador, é 

outra estratégia que também deve ser con-

siderada. Para Lana Mara de Castro Siman: ¶

O tempo da contemplação não deve ser 

visto, pois, apenas como o tempo da pas-

sividade. (...) O silêncio do educador dos 

museus – seja ele o professor, o guia ou 

o monitor dos museus – é imprescindível, 

uma vez que é por meio do tempo do si-

lêncio que se torna possível instaurar a 

apreciação do valor estético dos objetos, 

a surpresa diante do que lhe parece inusi-

tado e estranho, as indagações diante do 

desconhecido, as relações entre o conhe-

cido e o não conhecido (2003, p.188). ¶

A mediação desenvolvida pelos educado-

res do MHAB considera, portanto, a alter-

nância entre as interações dialógicas e o 

silêncio, reconhecendo que a construção 

de novos conhecimentos e significados 

pode se efetivar nesse movimento. A me-

diação é aqui entendida em sua perspecti-

va sócio-interacionista, que considera que 

a aquisição do conhecimento se dá a partir 

de matrizes sociais, mediadas pela cultura 

e pela linguagem. ¶

Considerar a relação entre os sujeitos e 

os objetos de exposição na perspectiva 

de uma prática educativa supõe uma re-

flexão a respeito dos processos de aqui-

sição do conhecimento. Esse complexo 

processo de interiorização do objeto 

passa pela promoção do que chamamos 

de mediação sócio-cultural, onde o sujei-

to desenvolve uma atividade produtiva 

constituída de ações e operações sobre 

os objetos do museu (NASCIMENTO, 

2010, p.7). ¶

Em sua maioria, os estudantes não têm o há-

bito de ler e interpretar objetos, o que acen-

tua a importância de ações mediadoras para 

provocar e orientar a investigação. Os edu-

cadores lançam aos participantes perguntas 

que os estimulam a extrair informações do 

acervo e a estabelecer uma relação entre os 

documentos expostos, buscando construir 

uma interpretação sobre a exposição. ¶

Ao investigar o desenvolvimento intelec-

tual das crianças, Vigotski (2010) demons-

tra a importância da relação com outros 

indivíduos para o processo de desenvolvi-

mento e aprendizado. Para o pesquisador, 

ao se avaliar o nível de desenvolvimento 

intelectual da criança, deve-se levar em 

conta não só as funções já maduras, mas 

aquelas em maturação. É nesse proces-

so que se localiza a Zona de Desenvolvi-

mento Imediato, que consiste na distância 

entre o nível de desenvolvimento real, 

determinado por aquilo que a criança re-

solve de forma independente, e o nível de 

desenvolvimento potencial, determinado 

por aquilo que a criança só resolve com 

a colaboração de um adulto ou de com-

panheiros mais experientes. É na Zona de 

Desenvolvimento Imediato que os educa-

dores irão atuar, estimulando e dando su-

porte às reflexões do grupo. ¶

Nesta perspectiva, podemos apontar como 

importante função educativa dos museus 

a “alfabetização museal”. Aqui a alfabeti-

zação é entendida como domínio da con-

venção, como saber cumulativo que leva ao 

desenvolvimento de habilidades, compre-

endendo-se a exposição como convenção 

visual na qual os objetos são organizados 

para a produção de sentido. Segundo Me-

neses (1994), a exposição deve “ensinar” o 

que é um museu, o que é uma exposição e 

como ambos podem e devem ser utilizados. 
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Nesse sentido, o momento da mediação 

deve ser entendido como oportunidade 

para se formar público apto a se apropriar 

dos museus e contribuir para a formação de 

sujeitos autônomos para a fruição cultural. ¶

No percurso da visita, além das discussões 

propostas pela própria temática da expo-

sição, os educadores devem preocupar-se 

em apresentar aos estudantes as diversas 

estratégias de mediação presentes em uma 

mostra, a exemplo das legendas e dos tex-

tos, que representam a “costura” das expo-

sições. Procura-se apresentar aos visitantes 

recursos que facilitem o entendimento e a 

leitura das mostras, principalmente quando 

estes se encontram em situações de ausên-

cia de mediação humana. Trata-se de de-

senvolver habilidades não só para a leitura 

de documentos, como também para que 

sejam levados a utilizar os recursos ofere-

cidos pelos museus em suas exposições. ¶

O momento inicial das visitas escolares 

ao MHAB consiste na recepção do grupo. 

Essa é a hora de desejar boas-vindas aos 

estudantes e de conversar sobre o concei-

to, a tipologia e as funções dos museus. 

Informa-se sobre as atividades programa-

das para aquela visita, sobre as áreas do 

museu a serem percorridas e sobre o que 

é permitido e o que deve ser evitado nos 

espaços das exposições. Mais do que in-

sistir nas proibições, procura-se investir na 

compreensão de que, nos museus, guardar 

significa conservar e essa é uma obrigação 

dessas instituições para com a sociedade 

atual e as futuras gerações. Uma acolhida 

cuidadosa e eficiente pode levar os alunos 

a se sentirem mais seguros e influenciar no 

ganho cognitivo da visita (MARANDINO, 

2008, p. 26). ¶

O momento seguinte consiste no exercí-

cio de leitura do Casarão – edificação que 

abrigou a sede da instituição por 55 anos e 

hoje, “esvaziada” das funções administrati-

vas, tem o seu valor documental realçado. ¶ 

Em suas obras, a arquitetura expressa as 

características da sociedade que a conce-

beu. As técnicas construtivas, as formas de 

ornamentar, a distribuição dos cômodos e 

suas funções dizem muito sobre o modo de 

vida e as concepções das pessoas daque-

la época e lugar. Sendo assim, as próprias 

edificações constituem documentos histó-

ricos e podem fazer parte das coleções dos 

museus. No MHAB, o Casarão integra a Co-

leção Arquitetura e representa importante 

fonte histórica – um objeto museológico 

localizado no espaço urbano. ¶

O Casarão do MHAB é um exemplar típico 

da arquitetura rural mineira. Foi construído 

em 1883 para ser sede de uma das fazen-

das mais produtivas da região do Arraial do 

Curral del Rei: a Fazenda do Leitão. Expres-

sa o universo material de uma sociedade e 

de uma época, traduzido em sua técnica 

construtiva, na disposição de seus cômo-

dos e nas possibilidades de seu uso misto, 

como moradia e estabelecimento produti-

vo agrícola. ¶

Remanescente arquitetônico do povoado 

que desapareceu para viabilizar o projeto 

da nova capital mineira, executado entre 

1893-1897, a edificação está gravada no 

imaginário dos moradores de Belo Hori-

zonte e constitui relevante objeto gerador 

de reflexão histórica. Tratar a casa como ob-

jeto gerador, como sugere Ramos (2004), 

significa interpretá-la, analisá-la como ves-

tígio da sociedade que a produziu. ¶

Quais foram os materiais usados na cons-

trução do Casarão? Como esses materiais 

eram adquiridos? Qual a técnica utilizada? 

O espaço geográfico e a cultura local inter-

ferem nos sistemas construtivos adotados? 

Por que os quartos eram conjugados? O 

que podemos aferir sobre valores como a 

intimidade e a privacidade na época? E a 

alcova? Qual a função desse cômodo, si-

tuado no centro da edificação e que não 

possui comunicação externa? Como se 

processava a higiene, diante da ausên-

cia de banheiros? O que sugere o grande 

número de janelas? Qual a relação entre a 

iluminação e o número de janelas do Casa-

rão? Como se dava a preparação e conser-

vação dos alimentos? Por que a área reser-

vada à cozinha era tão ampla? São apenas 

os fatores tecnológicos que influenciam as 

mudanças nas formas de morar? ¶

O olhar indagador não se limita às ques-

tões do passado, sendo fundamental a 

uma reflexão sobre o presente, a partir do 

momento que traz a diferença para a análi-

se da perspectiva histórica: em que as resi-

dências atuais se distinguem do Casarão? 

Quais valores da nossa sociedade influen-

ciaram nas transformações das moradias? 

As construções atuais levam em conside-

ração a preservação do meio ambiente, 

quando da escolha dos materiais e proces-

sos construtivos? Estratégias sustentáveis 

estão sendo usadas? ¶

Procedimentos dessa natureza desenvol-

vem o saber histórico através dos objetos, 

criam condições para a constituição de 

problemáticas históricas a partir do coti-

diano vivido. Desse modo, vai se compon-

do uma pedagogia dos objetos como prá-

tica envolvida na pedagogia da pergunta 

e da indignação.  (RAMOS, 2004, p. 35). ¶
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Em todo circuito expositivo, prevalece a 

metodologia da pergunta. Quem construiu 

esta cidade? Qual a diferença entre cons-

truir e planejar? Os curralenses teriam lugar 

nessa nova capital? Quais os limites da ci-

dade planejada? Que conflitos estavam 

presentes no momento da construção da 

cidade? Ainda podemos perceber momen-

tos de conflito nos dias de hoje? Ao longo 

do percurso, as indagações vão surgindo e 

é a partir das respostas que a mediação vai 

sendo construída, com a participação de 

todos. É na interação e no diálogo que, a 

cada visita, os saberes são construídos cole-

tivamente. O resultado é sempre múltiplo, 

uma vez que os questionamentos variam 

de acordo com os interesses e o capital cul-

tural do grupo. ¶

No percurso da visita orientada, a meto-

dologia proposta para o atendimento ao 

público escolar prevê a realização de uma 

atividade lúdica. A tradicional brincadeira 

do telefone sem fio já foi usada em várias 

exposições e os resultados alcançados são 

sempre muito bons, contribuindo para que 

a narrativa da exposição seja elucidada. ¶

A brincadeira do telefone sem fio é uma 

estratégia lúdica usada para trazer à cena 

objetos expostos, que serão investigados 

de forma mais atenta. Os alunos são con-

vidados a assentarem-se em roda, em uma 

das salas da exposição. O nome de um 

objeto é dito no ouvido de um estudante, 

que vai passando para os colegas, até che-

gar ao último, que o revelará para a turma. 

Revelado o nome, os estudantes deverão 

identificar a peça exposta e examiná-la 

coletivamente. Em seguida, são feitas re-

lações desses objetos “do museu” com 

outros objetos constitutivos do cotidiano 

dos alunos. ¶

Essa atividade encontra assento nas pro-

posições de Francisco Régis Lopes Ramos, 

que, apropriando-se da proposta da palavra 

geradora de Paulo Freire, cria o conceito de 

objeto gerador, já citado anteriormente: ¶

O objetivo primeiro do trabalho com o 

objeto gerador é exatamente motivar 

reflexões sobre as tramas entre sujeito e 

objeto: perceber a vida dos objetos, en-

tender e sentir que os objetos expressam 

traços culturais, que os objetos são cria-

dores e criaturas do ser humano (RAMOS, 

2004, p. 32). ¶

Em diálogo com Paulo Freire, RAMOS 

(2004) irá sugerir que a pedagogia da per-

gunta contida na palavra geradora seja apro-

priada pelos museus e escolas, por meio de 

trabalhos com objetos geradores. Deve-se, 

segundo o autor, investir em atividades 

vinculadas à historicidade dos objetos, ex-

plorando seu potencial educativo. ¶

Nessa perspectiva, o objeto desloca-se do 

lugar de simples atrativo, peça rara que 

desperta a curiosidade, para ocupar o lu-

gar de documento, objeto gerador de re-

flexão histórica. A palavra documento vem 

do latim doccere e significa “aquilo que 

ensina”. Quando conferimos a um bem 

cultural o caráter de documento, estamos 

reconhecendo sua condição de portador 

de informações sobre a sociedade que ele 

representa. Para que essas informações 

sejam acessadas, faz-se necessário inter-

rogar o documento. ¶

Nesse sentido, é fundamental assumir uma 

postura mais crítica e reflexiva diante do pa-

trimônio. Atitudes de simples curiosidade e 

reverência diante das “coisas do passado” 

ainda são muito frequentes. A dimensão 

plena de documento, como instrumento 

para o conhecimento da história e para a 

compreensão do presente, é alcançada 

somente quando o sujeito estabelece um 

diálogo com os bens culturais. ¶

Assim, como aponta Meneses (2000), con-

sideramos que todo o trabalho de me-

diação realizado pelo Setor Educativo do 

MHAB está ancorado em premissas que 

devem orientar a educação em museus: a 

necessidade de formação crítica, a impor-

tância de objetivos cognitivos, e não só in-

formacionais, e o papel específico do museu 

quanto à problemática da cultura material. ¶

Formação dos
mediadores:
uma conquista 
fundamental 

Salientamos, no início do texto, que a Edu-

cação Patrimonial é por nós compreendida 

como “forma de mediação”. Seguiremos 

agora a trilha traçada por Mirian Celeste 

Martins (2005), que se propõe a desvelar as 

significações do termo “mediação”. A au-

tora problematiza a interpretação feita pelo 

senso comum, que o associa a uma “ponte 

entre dois”, uma passagem. Nessa pers-

pectiva, o mediador seria aquele que passa 

informações, que explica, que faz a ponte 

entre o que sabe e o que não sabe. Martins, 

no entanto, propõe qualificar a mediação 

como “mediação cultural”. Não basta “es-

tar no meio entre dois”, mas “estar entre 

muitos”: os significados que os objetos 

museais carregam e os significados que 

lhes são atribuídos; o repertório pessoal e 
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cultural dos estudantes e do próprio media-

dor; a expectativa da escola e os objetivos 

do museu; os objetos e as conexões com 

os outros objetos, com os textos e com os 

discursos das exposições e tantas outras. 

Assim, muitas conexões são necessárias 

(MARTINS, 2005, p. 54-55). ¶

Ao tomar o trabalho de atendimento ao pú-

blico de museus como uma mediação cul-

tural, assumimos a complexidade que en-

volve a educação em instituições museais. 

Ela não é uma tarefa prescrita, de fácil exe-

cução; ao contrário, é dinâmica e exige cla-

reza quanto à teoria pedagógica adotada, 

segurança quanto à metodologia utilizada 

e domínio dos conteúdos da exposição. ¶

Considerando que essas três dimensões 

devem ser constantemente discutidas pe-

los técnicos e estagiários que compõem o 

Setor Educativo, decidiu-se criar, em 2008, 

um Grupo de Estudos capaz de propiciar 

a formação continuada dos educadores da 

instituição. As atividades tiveram início em 

janeiro e as reuniões do grupo passaram a 

acontecer às segundas-feiras, dia no qual 

o Museu se encontra fechado à visitação. 

Inicialmente, uma bibliografia básica foi 

selecionada, dando início às discussões e, 

em pouco tempo, o grupo ganhou coe-

são, percebendo a importância não só das 

discussões teóricas, como do espaço para 

compartilhar as experiências vivenciadas 

no dia a dia do atendimento escolar. ¶

Para a mediação em museus, o repertório 

que cada educador traz de seu curso de ori-

gem é sempre bem-vindo, mas insuficiente. 

Os conhecimentos necessários ao exercício 

da mediação não são conteúdos tratados, 

necessariamente, pelas disciplinas acadê-

micas, constituindo-se um campo de co-

nhecimento que envolve diversas áreas na 

busca do que se poderia chamar de “pe-

dagogia museal” (MARANDINO, 2008). 

O Grupo de Estudos tornou-se instância 

fecunda para a discussão de literatura que 

pudesse fornecer subsídios para a constru-

ção do conhecimento na área da educação 

em museus. Publicações, vídeos e materiais 

produzidos por outras instituições também 

foram incorporados, tornando-se fontes de 

estudo e debate da equipe. ¶

Uma questão central acompanhou a for-

mação dos estagiários do MHAB nos últi-

mos anos: o que se espera de um educa-

dor de museus? Para respondê-la, faz-se 

necessário ter clareza da teoria pedagógi-

ca com a qual nos alinhamos e que, con-

sequentemente, orientará a metodologia 

adotada. Somos guias, monitores ou me-

diadores culturais? ¶

Em instigante artigo publicado na revista 

Museu, Ana Mae Barbosa (2008) denun-

cia os preconceitos contra a educação em 

museus, problematizando a denominação 

– monitor e guia – conferida aos educado-

res que trabalham com o atendimento ao 

público. Segundo Barbosa, o termo moni-

tor refere-se ao estudante que ajuda o pro-

fessor e não tem autonomia, ou está ligado 

ao aparelho que veicula a imagem gerada 

no HD, significando um veículo. Já o termo 

guia pressupõe a “cegueira” do visitante 

e confere ao educador poder de traduzir a 

exposição. Ele detém as informações e as 

passará para aquele que nada sabe. ¶

Aqui retomamos a proposta de Martins 

(2005), para pensar os educadores de mu-

seus como mediadores culturais. Aqueles 

que estão “entre muitos”, provocando o 

diálogo, estimulando os visitantes a inter-

pretar as exposições, contribuindo para 

que os conhecimentos já elaborados pelos 

estudantes interajam com os apresentados 

pelo museu e, nessa interação, novos signi-

ficados e conhecimentos sejam gerados. ¶

Para Vigotski (2010), o eixo do processo de 

aprendizagem é a formação de conceitos. 

O autor parte de dois esquemas conceitu-

ais: os conceitos espontâneos – aqueles que 

são desenvolvidos no cotidiano da criança, 

aquilo que já existe no sistema de aprendiza-

gem da criança, sem a mediação da escola 

– e os conceitos científicos – aqueles que são 

adquiridos em situações de ensino intencio-

nais. Os científicos devem interagir com os 

espontâneos, enriquecendo-os, modifican-

do-os. Esse é o resultado da aprendizagem. 

Processos intencionais de ensino, como os 

que acontecem nos museus, podem, por-

tanto, promover o aprendizado por um ca-

minho que articule o conceito espontâneo 

com o científico, criando novas condições 

para que os indivíduos compreendam a re-

alidade. Nessa perspectiva, os educadores 

interagem com os estudantes, no sentido de 

desafiá-los a questionar suas concepções e, 

no diálogo com o grupo, de forma colabora-

tiva, a produzir novos conhecimentos. ¶

São muitos os elementos necessários a uma 

mediação de qualidade, mas salientamos 

que, além do domínio dos conteúdos apre-

sentados nas exposições, é de fundamen-

tal importância que os referenciais teóricos 

e metodológicos que orientam o trabalho 

educativo sejam definidos, compreendidos 

e legitimados pelos mediadores. Assim, a 

implantação do Grupo de Estudos em 2008 

foi decisiva para o aprimoramento teórico e 

metodológico das ações de educação mu-

seal do MHAB. ¶
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Um grande desafio das práticas educativas 

em museus é impedir que a automação 

domine o trabalho. Visto que a mesma 

exposição fica em cartaz durante muitos 

meses, o educador deve ser estimulado a 

ampliar seus repertórios, refletir sobre sua 

prática e buscar aperfeiçoar seus procedi-

mentos metodológicos, de forma a evitar 

que o atendimento escolar se torne um ato 

mecânico. Nesse sentido, o Grupo de Es-

tudos constituiu momento oportuno para a 

orientação, a reflexão, o compartilhamento 

das vivências e a avaliação das atividades 

desenvolvidas no dia a dia. ¶

Outra estratégia adotada com vistas à for-

mação dos educadores é a visita a outros 

museus e instituições culturais. Observou-

-se que os estagiários não tinham o hábito 

de frequentar exposições e muitos não co-

nheciam outros museus. Criou-se, então, 

uma programação que prevê a visita peri-

ódica às mostras em cartaz na cidade e em 

seu entorno. Além de conhecer a proposta 

educativa de outros museus, a visita orien-

tada às exposições nos possibilita vivenciar 

a mediação realizada por outros educa-

dores. Essa iniciativa favorece o desenvol-

vimento das habilidades de observação, 

investigação e interpretação; promove 

uma pausa nas atividades profissionais 

cotidianas e possibilita experiências cultu-

rais significativas. ¶

Para o educador e filósofo Jorge Larrosa 

(2004), a experiência consiste em um acon-

tecimento exterior a nós, mas que se passa 

em nós: ela nos acontece, nos toca. Todavia, 

o mundo contemporâneo está caracteriza-

do pela pobreza de experiências. O excesso 

de informações, a necessidade de termos 

opiniões sobre tudo e a falta de tempo limi-

tam as possibilidades de experiência. ¶

A experiência, a possibilidade de que algo 

nos passe ou nos aconteça ou nos toque 

requer um gesto de interrupção, requer 

parar para pensar, para olhar, parar para 

escutar, pensar mais devagar, olhar mais 

devagar e escutar mais devagar; parar para 

sentir, sentir mais devagar, demorar-se nos 

detalhes, suspender a opinião, suspender 

o juízo, suspender a vontade, suspender o 

automatismo da ação, cultivar a atenção e a 

delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos, falar 

sobre o que nos acontece, aprender a len-

tidão, escutar os outros, cultivar a arte do 

encontro, calar muito, ter paciência e dar-se 

tempo e espaço (LARROSA, 2004, p.160). ¶ 

Nossa aposta é de que as visitas às exposi-

ções propiciem aos mediadores experiên-

cias e, como tal, sejam capazes de formá-

-los e transformá-los. ¶

Vale ressaltar que o caráter do aprendizado 

em museus não se restringe à aquisição de 

conceitos e que o prazer e o estímulo em ob-

servar e investigar são dimensões imprescin-

díveis à “pedagogia museal”. Sendo assim, 

educadores abertos às experiências terão 

maiores condições de despertar nos estudan-

tes disposição para as experiências culturais. ¶

A formação continuada dos membros do 

Setor Educativo do MHAB constitui, portan-

to, uma das conquistas recentes do Museu. 

Sabemos que há aprendizado no trabalho 

em si e que a formação também se dá na 

prática, mas é de fundamental importância 

que se reflita sobre o trabalho, e a instituição 

deve investir nessa reflexão e promover o 

aprimoramento constante da equipe. ¶

Projeto “Onde mora 
a minha história?”

A realização do projeto “Onde mora a mi-

nha história?”7, nos anos de 2005, 2006 e 

2007, desenvolvido em parceria com es-

colas públicas municipais, com o objetivo 

de realizar pesquisas históricas e identificar 

acervos sobre os bairros, significou um mar-

co no aprimoramento da relação do Museu 

com as escolas e com a cidade. ¶

O projeto “Onde mora a minha história?” 

assentou-se em princípios institucionais deli-

mitados na década de 1990, que definiram a 

vocação do MHAB como museu histórico de 

cidade, que, ultrapassando o colecionismo 

e a visão celebrativa do passado, deveria to-

mar como referência o presente, o cotidiano 

e o imaginário, fazendo da cidade e de sua 

dinâmica seu objeto de investigação8. ¶

Se nos anos de 1993 a 2003, período que 

ficou conhecido como “revitalização”, o 

MHAB cuidou de “arrumar a casa”, cons-

truindo uma nova sede, implementando 

um trabalho sistemático de processamento 

e conservação de acervo e estruturando o 

atendimento escolar, a partir de 2003, pa-

râmetros mais amplos de atuação puderam 

ser traçados, ainda que assentados nos pi-

lares de sustentação da década anterior: 

tratava-se de “uma nova forma de enten-

der a cidade e a relação do Museu com 

esta” (GARCIA, 2009). ¶

7 Agradecimento a todos os professores, alunos e comunidades que 
participaram do “Onde mora a minha história?” e à equipe do MHAB 
envolvida com o projeto, em especial à historiadora Isabela Tavares 
Guerra, responsável por sua concepção e coordenação.

8 FÓRUM de discussão e elaboração de propostas para o Museu His-
tórico Abílio Barreto. Belo Horizonte: Museu Histórico Abílio Barreto, 
1993. 9 f. Digitado (MHAB. Arquivo Administrativo).
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Ao dissertar sobre o museu de cidade, Ul-

piano Toledo Bezerra de Meneses (2004) 

trata das dificuldades em se conceituar 

a cidade, visto que ela não constitui uma 

categoria universal, e propõe que, para 

os museus de cidade, a cidade seja consi-

derada a partir de três dimensões: como 

artefato, como campo de forças e como 

representação social (e foco do imaginário 

social). A cidade como artefato é definida 

como coisa feita, fabricada, a mais comple-

xa obra humana. A cidade como campo de 

forças é caracterizada a partir da ideia de 

que esse artefato é gerado no interior de 

relações sociais estabelecidas entre os ho-

mens. A cidade como representação social 

é dada a partir da constatação de que as 

práticas que conformam o espaço também 

dão sentido e significações a ele. ¶

Tratar a cidade na sua tríplice dimensão nos 

permite compreendê-la de forma integral 

e reconhecê-la como um espaço privilegia-

do de educação. É nessa perspectiva que 

o projeto “Onde mora a minha história?” 

foi concebido. Ele foi desenvolvido com a 

efetiva participação dos alunos, que, orien-

tados por seus professores e coordenados 

por profissionais do MHAB, se debruçaram 

sobre o bairro no qual a escola está situada 

e o tomaram como objeto de estudo. Tra-

tava-se de investigar o bairro considerando 

sua materialidade, suas redes de sociabili-

dade e os sentidos e significados atribuídos 

pelos moradores. ¶

Tendo como objetivo central promover 

atividades voltadas para a identificação, 

a valorização e a proteção do patrimônio 

local, estimulando o cidadão a refletir 

historicamente sobre o local onde vive, o 

projeto atendeu a nove escolas9 das nove 

Regionais Administrativas de Belo Hori-

zonte. Suas etapas de desenvolvimento 

foram as seguintes: ¶

• 1 Escolha da escola a ser convidada a parti-

cipar do projeto. A seleção das escolas orien-

tou-se pelos seguintes critérios: participar 

periodicamente das atividades oferecidas 

pelo MHAB; atender aos alunos moradores 

do próprio bairro no qual se localiza a escola; 

oferecer ensino noturno, visto que os alunos 

do noturno contribuem significativamente 

com a pesquisa, e ser integrante da proposta 

de Escola Aberta à Comunidade. ¶

• 2 Reunião com o diretor da escola para 

apresentação da proposta e formalização 

do convite para a participação no projeto. ¶

• 3 Apresentação da proposta para todos 

os professores da escola. ¶

• 4 Reunião com os professores interessa-

dos em participar do projeto. Distribuição 

de apostila que sintetiza as ideias do pro-

jeto, sugere temas para pesquisa, orienta 

o desenvolvimento da investigação e pro-

põe atividades a serem desenvolvidas jun-

to às turmas. ¶

• 5 Início das atividades com os alunos, de-

senvolvendo um mapa mental referente 

ao trajeto de suas casas até a escola, sob a 

orientação da equipe do Museu. A partir do 

cruzamento dos dados dos mapas de todos 

os alunos, deu-se a confecção de um mapa 

coletivo para o bairro. Esse mapa foi confec-

cionado por um ilustrador profissional. ¶

• 6 Visita dos alunos ao MHAB, na qual os 

conceitos de documento e exposição fo-

ram trabalhados. ¶

• 7 Sob a coordenação dos professores, os 

alunos iniciaram a pesquisa sobre o bairro. ¶

• 8 Visitas sistemáticas dos técnicos do Mu-

seu à escola, para apoio e orientação dos 

professores na pesquisa em curso. ¶

• 9 Seleção do acervo identificado e sugeri-

do pelos alunos e pela comunidade, para a 

montagem de uma exposição museológica 

na escola. ¶

• 10 Recolhimento do material produzido 

pela pesquisa, com vistas à elaboração de 

um Caderno de Atividades sobre o bairro. ¶

• 11 Realização da exposição na escola. ¶

• 12 Lançamento e distribuição do Caderno 

de Atividades. ¶

A primeira experiência do projeto “Onde 

mora a minha história?” realizou-se em 

2005, na Escola Municipal José Maria Alk-

min, que acolheu o projeto com interesse 

e dedicação. O grande envolvimento dos 

professores e o apoio incondicional da di-

reção da escola garantiram o sucesso da 

iniciativa. Diversas atividades e sugestões 

dos educadores foram incorporadas à me-

todologia do projeto, garantindo seu apri-

moramento e continuidade. ¶

A qualidade da exposição realizada nas 

dependências da escola surpreendeu os 

participantes, muitos dos quais, após visi-

tarem a mostra, atestavam: “Isto aqui está 

parecendo um museu de verdade!”. Eles ti-

nham a expectativa de uma exposição que 

9 2005 - Escola Municipal José Maria Alk-
mim (bairro Serra Verde/Regional Venda 
Nova) – projeto viabilizado através de recur-
sos da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, 
com patrocínio da Usiminas; 2006 - Escola 
Municipal Israel Pinheiro (bairro Alto Vera 
Cruz/Regional Leste) – projeto viabilizado 
através de orçamento da PBH/FMC/MHAB; 

2007-  Projeto viabilizado através de recur-
sos da Lei Federal de Incentivo à Cultura, 
com patrocínio da Petrobras: Escola Muni-
cipal Senador Levindo Coelho (Aglomera-
do da Serra/Regional Centro-Sul); Escola 
Municipal Vinícius de Moraes (bairro Tirol/
Regional Barreiro); Escola Municipal Hélio 
Pellegrino (bairro Guarani/Regional Nor-

te); Escola Municipal Professora Eleonora 
Pieruccetti (bairro Cachoeirinha/Regional 
Noroeste); Escola Municipal Professor Má-
rio Werneck (bairro Santa Maria/Regional 
Nordeste); Escola Municipal Salgado Filho 
(bairro Havaí/Regional Oeste); Escola Mu-
nicipal Santa Terezinha (bairro Santa Terezi-
nha/Regional Pampulha). 
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apresentasse trabalhos escolares sobre o 

bairro e se impressionaram com uma ex-

posição que levou ao público documentos 

pessoais e administrativos, objetos, foto-

grafias e depoimentos, entendidos como 

fontes históricas – suportes de informa-

ção sobre o bairro. O trabalho de alunos, 

professores e comunidade revelou-se na 

identificação do acervo para a mostra e na 

pesquisa que deu origem à exposição e ao 

Caderno de Atividades publicado.  O pro-

jeto museográfico desenvolvido foi arroja-

do, levando em consideração os critérios 

para exposição de acervo em museus. ¶ 

Após o encerramento da exposição na es-

cola, a mostra foi transferida para o MHAB, 

onde permaneceu em cartaz de 18/5/2006 

a 2/12/2007. A experiência bem-sucedida 

na Escola Municipal José Maria Alkmin 

possibilitou o aprimoramento do projeto 

e fortaleceu a determinação do Museu em 

estendê-lo para toda a cidade, por meio de 

uma escola em cada regional, o que se deu 

nos anos seguintes: 2006 e 2007. ¶

O desenvolvimento do projeto foi marcado 

pelas especificidades de cada escola. Em al-

gumas instituições, os professores tiveram a 

liberdade de escolher pela sua participação; 

em outras, os diretores definiram as séries 

que deveriam se envolver. Diretores mais 

comprometidos com a proposta buscaram 

o apoio de todos os funcionários e corpo 

docente da escola; outros entenderam que 

a participação pontual de algumas turmas 

seria suficiente. Alguns professores segui-

ram de forma rigorosa as atividades suge-

ridas pelo MHAB, enquanto outros foram 

além, propondo caminhos não apontados 

na metodologia do projeto. ¶ 

Cada experiência teve a sua singularida-

de, cada escola mobilizou-se da sua forma, 

cada bairro contou suas memórias. Essa 

multiplicidade expressou-se no acervo indi-

cado por alunos, professores, funcionários 

e comunidade para compor a exposição 

sobre a história do bairro. Essa é uma ques-

tão central no projeto: os documentos ali 

identificados foram reconhecidos como pa-

trimônio pela própria comunidade. Ao final 

do projeto, grande parte dos documentos 

identificados foi incorporada ao acervo do 

MHAB, por meio da doação dos proprietá-

rios. Cumpriu-se, assim, mais um objetivo 

do projeto: localizar e identificar acervos 

com a participação da sociedade e incorpo-

rá-los às coleções do Museu, permitindo um 

conhecimento mais amplo e democrático 

acerca da dinâmica da história da cidade. ¶

Em maio de 2008, o projeto “Onde mora 

a minha história?” conquistou o primeiro 
10 PRÊMIO Darcy Ribeiro. Disponível em: < http://www.museus.gov.br/premios-e-editais/programa-de-fomento-2012/premio-darcy-ribeiro/>. 
Acesso em: 25 set. 2013.

lugar do Prêmio Darcy Ribeiro, promovido 

pelo Ministério da Cultura, por meio do 

seu então Departamento de Museus. Essa 

iniciativa “consiste em premiar práticas e 

ações de educação museal que, por meio 

das diversas relações de mediação com os 

públicos, convidem à apropriação, em sen-

tido amplo, do patrimônio cultural, valori-

zando-o e promovendo sua preservação”10. 

Essa conquista veio reafirmar o compromis-

so do MHAB com a educação e a ampliação 

do diálogo com a comunidade. ¶
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Vista do edifício-sede, voltado para a Avenida Prudente de Morais, 
com identificação do MHAB como Museu da Cidade. Roger Alves 
Vieira. 2013. Acervo MHAB.



—
99

A Associação dos Amigos do Museu Histó-

rico Abílio Barreto (AAMHAB) faz parte da 

história recente do MHAB. Criada em 20 

de maio de 1994, acumula quase 20 anos 

de atividades em prol do Museu da Cidade, 

que completou 70 anos em 2013. ¶

A sua criação, ligada diretamente ao pro-

cesso de revitalização do Museu, fez parte 

de uma dinâmica de ações da sociedade 

civil organizada, conhecida comumente 

como “terceiro setor”. Essa denominação 

se explica pelo fato de as associações não 

fazerem parte do Estado (primeiro setor), 

tampouco do mercado (segundo setor). Há 

algumas divergências nessa conceituação, 

uma vez que o “terceiro setor” englobaria 

uma diversidade de instituições, sem a de-

vida diferenciação entre aquelas formadas 

por iniciativas privadas e voluntárias, que 

oferecem serviços gratuitos a toda a comu-

nidade, e as demais, que beneficiariam ape-

nas um número determinado de pessoas. ¶

De toda forma, o “terceiro setor” pode ser 

identificado como um conjunto de insti-

tuições que possuem natureza jurídica de 

direito privado e não pertencem à estrutura 

estatal, sendo constituídas por grupos de 

cidadãos imbuídos de um interesse público 

em prol da sociedade, sem fins lucrativos. ¶

Aqui, é importante registrar que a inexis-

tência de fins lucrativos não pressupõe a 

impossibilidade de realização de atividades 

econômicas. Tais atividades, no entanto, 

objetivam manter o funcionamento das as-

sociações, garantindo que suas ações não 

sejam descontinuadas, o que prejudicaria as 

comunidades nas quais atuam. O que não 

ocorre é a distribuição dos lucros auferidos 

entre seus diretores e associados. Todos os 

recursos são aplicados na realização das ati-

vidades previstas em seu estatuto social. ¶

Quando foi criada, a AAMHAB registrou 

como finalidade precípua proporcionar a 

participação da comunidade nas atividades 

do Museu Histórico Abílio Barreto, auxilian-

do-o na ampliação, preservação e divulga-

ção de seu acervo. A promoção de ativida-

des ligadas à cultura e às artes também faz 

parte de suas finalidades, sendo que, em 

parcela significativa de seus projetos, fica 

1 Engenheira mecânica pela UFMG. Presi-
dente da Associação dos Amigos do Museu 
Histórico Abílio Barreto. Presidente da Rede 
Cidadã em Belo Horizonte. Diretora da Mon-
treal Informática.

2 Historiador, com especialização em Edu-
cação Estratégica e Mestrado em História 
Social pela UFU. Especialista em Estudos 
Diplomáticos pelo Centro de Direito Interna-
cional de Belo Horizonte (CEDIN). Professor 

no curso de História da Faculdade Estácio 
de Belo Horizonte. Gestor de Projetos Cul-
turais e Educacionais. Diretor Executivo da 
Associação dos Amigos do Museu Histórico 
Abílio Barreto.

Ângela de Alvarenga Batista Barros1 
Roger Alves Vieira2
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em um dos edifícios mais modernos do país, 

com um acervo organizado e bem acondi-

cionado, que é manejado por técnicos con-

tinuamente qualificados. Essa estruturação 

possibilita que sejam definidas, com maior 

propriedade, exposições e ações educati-

vas, bem como eventos culturais, todos ofe-

recidos gratuitamente à cidade. É também 

compromisso da Associação dos Amigos 

estimular na comunidade um sentimento 

de pertença, por meio do conhecimento da 

história da capital, de suas culturas e de seus 

modos de viver. Foi esse compromisso que 

reuniu o grupo de amigos não apenas do 

Museu, mas também de Belo Horizonte. ¶

Dessa forma, quando completou 10 anos, a 

AAMHAB já havia se consolidado e já se re-

conhecia como um agente de cooperação 

entre os atores públicos e privados, respon-

sabilizando-se pela viabilização de projetos 

que ampliassem as ações do Museu. Nesse 

período, definiu sua atuação a partir do de-

senvolvimento de quatro linhas de progra-

mas: (1) Gestão e manutenção dos espaços 

do MHAB; (2) Apoio à capacidade técnica; 

(3) Gerenciamento de projetos culturais e 

convênios de cooperação institucional; (4) 

Comunicação e ação cultural. ¶

Na continuidade de sua estruturação em 

prol do Museu da Cidade, a AAMHAB foi 

declarada de utilidade pública municipal, 

pela Lei nº 9.622, de 30 de setembro de 

2008, e de utilidade pública estadual, pela 

Lei nº 3.943, de 4 de novembro de 2009, o 

que favoreceu, substancialmente, a recep-

tividade de seus projetos e ações junto ao 

primeiro e ao segundo setores. ¶

Museu da Cidade,
museu para a cidade

Quando criado, nos anos de 1940, o MHAB 

foi pensado como um espaço de exposição 

no qual seria disponibilizado ao público 

o maior número de peças de seu acervo, 

coletado durante mais de 50 anos. Ao se 

pensar um novo conceito para o Museu da 

Cidade, as ações de guardar, preservar e 

expor itens do acervo foram redimensiona-

das, no sentido de agregar valores de refle-

xão por parte do público da instituição. ¶

Depois dos anos 1950, os museus, em 

geral, passaram a se integrar diretamen-

te ao circuito da economia de lazer e do 

consumo de turismo, estando ligados a 

uma cultura de massa, uma vez que seu 

número de visitantes tende a crescer cons-

tantemente. Dessa forma, a preocupação 

de se fazer do MHAB bem mais do que um 

evidente o interesse em fomentar a insti-

tuição, seja mediante a busca de parcerias, 

apoios e serviços, seja pela procura por in-

vestimentos, recursos e patrocínios. ¶

Não há dúvida de que a estreita relação 

com a comunidade se configura como um 

dos pilares de sustentação da Associa-

ção dos Amigos, sendo a razão principal 

para a organização de seus membros, os 

quais possuem um sentimento de perten-

ça, uma amizade próxima com seus pares 

e um desejo de interação social que os 

motiva a planejar atividades e desenvolver 

projetos que beneficiem a cidade de Belo 

Horizonte. O engajamento social de de-

terminados cidadãos em atividades que 

não oferecem retorno financeiro é com-

preendido na perspectiva de se visualizar 

a própria realização de seus projetos como 

recompensa maior. ¶

Das ações iniciais empreendidas após a 

estruturação da AAMHAB, a captação de 

recursos para a realização do projeto de 

construção do edifício-sede foi uma das 

que mais exigiram esforços de seus asso-

ciados. Para o projeto de reestruturação 

física, foram investidos R$ 3.126.670,19, os 

quais possibilitaram a construção do prédio 

previsto, seu aparelhamento e a reforma do 

Casarão histórico. ¶

Com este projeto inicial, de grande rele-

vância para a Associação de Amigos, ob-

servou-se um aprofundamento da ligação 

afetiva de seus associados com o MHAB, o 

que foi particularmente utilizado como um 

instrumento de desenvolvimento, visando 

ações de financiamento cultural para a ins-

tituição, seja pela captação de recursos por 

meio de leis de incentivo, seja por doações 

diretas, destinadas à consecução das ativi-

dades do Museu. ¶

A importância da Associação dos Amigos 

para a revitalização do Museu Histórico 

Abílio Barreto é justificada por sua articu-

lação com o primeiro e o segundo setores, 

uma vez que foram os significativos inves-

timentos públicos e privados que permiti-

ram o aprimoramento de sua infraestrutura, 

objetivando o acondicionamento de seus 

itens, guardados ao longo de décadas. 

Com esse impulso inicial, foram se deli-

neando ações destinadas à realização de 

atividades educacionais e de pesquisa; à 

expansão de seus acervos; à composição 

de coleções; à multiplicação de exposições, 

de programas culturais, de atividades de 

apoio e serviços para a comunidade que 

visita o Museu e frequenta seus espaços. ¶

O “processo de revitalização”, concluído 

em 2003, permitiu ao MHAB estar instalado 
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da Cidade Capital”, constituída por dois 

módulos: o primeiro foi exibido no interior 

do Casarão, que havia sido reformado, pro-

pondo reflexões sobre o modo de vida do 

antigo Arraial do Curral del Rei. O segundo, 

realizado na área externa, apresentou um 

circuito expositivo que tratava a história de 

Belo Horizonte a partir de quatro marcos 

cronológicos: a cidade construída em fins 

do século XIX, sua expansão e crescimento 

nas décadas de 1940/1950, suas transfor-

mações nos anos 1960/1970 e, finalmente, 

a cidade centenária. ¶

Em 2007, um convênio entre a Associação 

dos Amigos e a Prefeitura de Belo Horizon-

te resultou na exposição “Ver e Lembrar: 

monumentos em Belo Horizonte”, que lan-

çou um olhar sobre os monumentos da ci-

dade. Embora convivendo cotidianamente 

com os habitantes da capital, nem sempre 

são por eles lembrados. A exposição tinha 

como proposta ressaltar a importância 

desses artefatos como parte relevante do 

patrimônio cultural da cidade, bem como 

a necessidade de sua preservação, estan-

do diretamente ligada ao diálogo contínuo 

entre a Associação dos Amigos e o Museu 

Histórico Abílio Barreto. ¶

Em 2008, o projeto “A História do Cen-

tro Cultural Lagoa do Nado” articulou a 

AAMHAB, o MHAB e o Centro Cultural La-

goa do Nado (CCLN). Pesquisou-se, regis-

trou-se e divulgou-se, por meio de exposi-

ção, publicações e atividades educativas, a 

história do CCLN e sua inserção na cidade 

de Belo Horizonte, especificamente nas 

regiões Norte, Venda Nova e Pampulha. ¶

Em 2010, a exposição “Paisagem em Muta-

ção: a invenção de Belo Horizonte” foi pen-

sada para narrar o processo de criação de 

nossa cidade, nascida para ser a capital mi-

neira, destacando suas contradições e múl-

tiplas interpretações. Revelou aos visitantes 

o intrincado e conflituoso processo no qual 

a capital transformou sua paisagem e por 

ela foi transformada. Por meio de objetos, 

documentos, textos e fotografias, a expo-

sição mostrou que a estrutura urbana da 

cidade é perpassada por muitas realidades, 

identidades, temporalidades e vivências 

sobrepostas. A abertura dessa exposição 

fez parte da programação da 8ª Semana 

Nacional de Museus no MHAB. ¶

Exposições mais recentes marcam a his-

tória de parcerias entre a Associação dos 

Amigos, o Museu Histórico Abílio Barreto 

e outras instituições. Desde 2010, uma pes-

quisa realizada juntamente com a Socieda-

de Civil Espírito Santo, com o objetivo de 

promover o conhecimento da diversidade 

espaço de coleção ou de trabalho técnico 

interno norteou as políticas de fomento da 

cultura museológica da instituição. Nesse 

aspecto, os projetos desenvolvidos pela 

Associação de Amigos fazem com que 

seja continuamente visto como um em-

preendimento de identidade local. Como 

Museu da Cidade, o MHAB se propõe a 

estabelecer referências para a sua comu-

nidade, a partir de construções museográ-

ficas que dialoguem com a população de 

Belo Horizonte. ¶

Assim, muitas exposições foram elaboradas, 

não apenas com o intuito de expor acervos, 

mas também com o propósito de fazer com 

que a população se percebesse como su-

jeito da história urbana. Ao longo dos anos, 

essa ideia foi apropriada pela equipe do 

MHAB e inspirou todos os projetos propos-

tos pela Associação dos Amigos. ¶

Em 2004, foi idealizada a exposição “De 

outras terras, de outro mar...”, que registra 

a experiência de imigrantes estrangeiros 

em Belo Horizonte. Em 2005, realizou-

-se uma pesquisa de público para avaliar 

as exposições e os projetos de educação 

patrimonial do MHAB, com o objetivo de 

aprimorar os serviços oferecidos ao públi-

co e buscar estratégias para sua ampliação. 

Ainda nesse ano, foi realizada a primeira 

etapa do projeto “Onde mora a minha his-

tória?”, que investigou parte da história de 

Belo Horizonte a partir do bairro Serra Ver-

de, na Regional Venda Nova, por meio da 

Escola Municipal José Maria Alkimim, com 

participação ativa da comunidade, orienta-

da pelos técnicos do Museu. ¶

No ano seguinte, a parceria entre a As-

sociação e a Prefeitura de Belo Horizonte 

resultou na exposição “Como se fosse só-

lido... pensando o patrimônio cultural em 

Belo Horizonte”, que discutiu a mudança 

na concepção de patrimônio, as ações de 

preservação, os mecanismos de atuação 

e as formas de apropriação desses bens 

pelos cidadãos em Belo Horizonte. Nesse 

mesmo ano, foi também realizada a segun-

da etapa do projeto “Onde mora a minha 

história?”, com participação da Escola Mu-

nicipal Israel Pinheiro, do Alto Vera Cruz, 

na Regional Leste. Alunos e professores se 

lançaram à pesquisa, recolhendo informa-

ções, identificando acervo, produzindo de-

poimentos e definindo elementos significa-

tivos do bairro. O projeto buscou despertar 

na comunidade um sentimento positivo de 

valorização de sua região, fortalecendo a 

percepção de pertença à cidade. ¶

Ainda em 2006, teve início a exposição 

“Belo Horizonte – Tempo e Movimentos 

Razões e ações da Associação dos Amigos do Museu Histórico
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laboratório de digitalização do Museu His-

tórico Abílio Barreto, patrocinado pela FA-

PEMIG, permitiu o aperfeiçoamento do es-

paço técnico do Museu, criando um banco 

de dados automatizado, que facilitou o aten-

dimento aos usuários do MHAB, internos 

e externos, e a garantia de preservação do 

mesmo acervo sob a guarda da instituição. ¶

Na continuidade desses trabalhos, o pro-

jeto de preservação de documentos ma-

teriais sob a guarda do MHAB, aprovado 

pela Lei Estadual de Incentivo à Cultura, em 

2008, e patrocinado pela USIMINAS, foi im-

prescindível para a restauração de objetos 

e documentos sob a guarda da instituição, 

dentre os quais se destacam o bonde elé-

trico e a locomotiva a vapor “Mariquinha”, 

hoje expostos nos jardins do Museu. ¶

Os jardins externos da instituição também 

foram revitalizados em 2012, por meio de 

patrocínio da Eletrobras. Implantou-se um 

paisagismo que valorizou a arquitetura do 

Museu e adequou seu espaço às várias ati-

vidades culturais que integram sua progra-

mação anual. Com a conclusão do projeto, 

valorizou-se o conjunto arquitetônico e 

paisagístico do MHAB, do qual fazem par-

te o Casarão do século XIX e o moderno 

edifício-sede, estimulando a interação da 

comunidade com a natureza e mantendo, 

adequadamente, um relevante espaço de 

educação e lazer para a cidade. ¶

Em 2013, para celebrar os 70 anos do Mu-

seu e os quase 20 anos de trabalho da Asso-

ciação, o auditório foi totalmente reforma-

do e equipado, transformando-se em local 

de referência para eventos que fomentem 

discussões sobre a cultura e a memória na 

cidade. Além disso, peças do acervo tridi-

mensional, como o coche e a banhista, fo-

ram devidamente expostos na área externa 

da instituição, valorizando ainda mais o es-

paço e ampliando as possibilidades de lei-

tura e interpretação da exposição perma-

nente instalada no local. Patrocinado pela 

CBMM, pela TAESA e pela Manoel Bernar-

des, o projeto tem como linha de atuação 

o aprimoramento não apenas do auditório 

e da exposição permanente, mas também 

do palco ao ar livre, que recebe uma di-

versificada programação ao longo do ano, 

como os espetáculos dos projetos “Domin-

go no MHAB” e “Brincando no Museu”. ¶

Ainda neste ano, a AAMHAB promoveu 

a exposição itinerante “Sebastião Salga-

do: Fotografia Comprometida”, com dez 

imagens doadas pelo fotógrafo à Associa-

ção. A mostra apresentou fotos das séries 

“Trabalhadores” (1993), “Terra” (1997) e 

“Êxodos” (2000), que possuem em comum 

cultural religiosa existente em Belo Hori-

zonte, destacando aspectos da religiosida-

de, suas representações e configurações, 

deu forma a três exposições instaladas no 

casarão histórico. ¶

Mas não são apenas as parcerias para a 

criação de exposições que movem o coti-

diano da AAMHAB. A preocupação com o 

estudo e a pesquisa de seu acervo faz com 

que as ações da Associação sejam direcio-

nadas à qualificação da equipe técnica do 

MHAB, ciente de que a produção de co-

nhecimento da instituição está intimamen-

te relacionada não apenas a seu acervo, 

mas também à capacitação de seu corpo 

de funcionários. ¶

Outras ações, como a criação de catálo-

gos, buscam atender a necessidade de in-

ventário das peças e registro das reflexões 

concebidas para a criação de exposições. 

A catalogação do acervo Clóvis Salgado e 

Lia Salgado, doado ao MHAB pela filha do 

casal, foi um dos mais recentes trabalhos 

desenvolvidos pela Associação dos Ami-

gos. O projeto, patrocinado pela Eletro-

bras, pela Manoel Bernardes e pela CBMM, 

objetivou ampliar o acesso e a divulgação 

dos acervos por meio de tratamento téc-

nico, publicação de dois catálogos e uma 

exposição sobre as duas coleções. Como 

importantes itens documentais do acervo 

MHAB, as coleções Clóvis Salgado e Lia 

Salgado apresentam o universo político, 

social e cultural da urbe belo-horizontina 

dos anos 1950, 1960 e 1970, devendo ser 

socializadas à população da cidade. ¶

A preocupação da AAMHAB com o aco-

lhimento da comunidade é contínuo, não 

apenas quando são pensadas exposições, 

eventos e projetos educativos. Da mesma 

forma que foi idealizada para a revitalização 

do MHAB, nos anos de 1990, a Associação 

dos Amigos continua presente nos projetos 

de aprimoramento da infraestrutura do Mu-

seu ao longo dos anos. ¶

Em 2006, a viabilização de um projeto 

pelo Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico Social (BNDES) possibilitou a 

instalação do sistema de videossegurança 

do MHAB, de ventilação mecânica e de 

monitoramento térmico das áreas desti-

nadas ao acervo, visando a sua conserva-

ção e preservação. Em 2013, o sistema de 

segurança foi aprimorado por meio de um 

projeto patrocinado pelo Programa Caixa 

de Apoio ao Patrimônio Cultural Brasileiro. 

Apresentado pela Associação dos Amigos 

do MHAB, esse foi o único projeto de Mi-

nas Gerais selecionado pelo Programa. ¶

Em 2008, outro projeto, de atualização do 

Razões e ações da Associação dos Amigos do Museu Histórico
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o olhar poético sobre duras realidades, 

cercadas de miséria e desigualdade social. 

Entre as imagens mais marcantes da expo-

sição, estava a da menina sem-terra Joceli 

Borges, cujo olhar triste foi eternizado pe-

las lentes de Sebastião Salgado e estam-

pou o seu livro “Terra”, lançado em 1997. 

Presente nos centros culturais de Belo Ho-

rizonte, a exposição foi visitada por milha-

res de cidadãos, nos mais variados espaços 

da cidade. ¶

A experiência da Associação em promover 

atividades culturais no Museu Histórico Abí-

lio Barreto e para a cidade de Belo Horizon-

te fez com que fosse convidada a correalizar 

a 1ª Virada Cultural de Belo Horizonte, que 

ocorreu nos dias 14 e 15 de setembro de 

2013. Instituída pela Lei nº 10446/12, a Vira-

da promoveu, durante 24 horas, atividades 

que revelaram a pluralidade de expressões 

e gêneros artísticos locais, com programa-

ção descentralizada. Com o objetivo princi-

pal de fortalecer a identidade dos grupos 

da cidade, de despertar a consciência e o 

orgulho cidadão, de democratizar as cultu-

ras populares e de exercitar a apropriação 

do espaço urbano, a Virada Cultural mar-

cou a história da capital: a população foi às 

ruas para festejar sua cultura, sua diversida-

de, sua memória e sua história. ¶

É importante registrar que há outros proje-

tos que permeiam o cotidiano da instituição, 

estando diretamente ligados ao apoio da 

Associação de Amigos. Também é necessá-

rio compreender que a aproximação entre a 

sociedade civil organizada e as instituições 

públicas de fomento à cultura, memória e 

educação torna-se imprescindível. Apesar 

de entender que a administração desses 

espaços públicos é responsabilidade do 

poder público, ações conjuntas resultam 

em benesses compartilhadas e usufruídas 

por todos aqueles que vivem a instituição. ¶

A Associação dos Amigos do Museu Histó-

rico Abílio Barreto é uma das centenas de 

associações de amigos que se comprome-

teram a transformar espaços públicos em 

função de um objetivo público. Assim, ao 

completar quase 20 anos, atinge sua maio-

ridade, com a consciência de que mais im-

portante que aprimorar o Museu da Cida-

de é preparar o ambiente do Museu para 

a cidade. ¶

A construção do prédio anexo e a revitaliza-
ção dos jardins do MHAB foram realizadas 

com recursos captados pela Associação dos 
Amigos do MHAB. Foto: Roger Alves Vieira.
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A exposição do acervo tridimensional de 
grande porte, do qual se destaca a loco-

motiva, foi viabilizado por meio de proje-
tos da Associação dos Amigos do MHAB. 

Foto: Roger Alves Vieira.A exposição do acervo tridimensional de gran-
de porte, do qual se destaca o bonde, foi viabi-

lizado por meio de projetos da Associação dos 
Amigos do MHAB. Foto: Roger Alves Vieira.
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Auditório do MHAB: construído e mantido 
pela Associação dos Amigos do MHAB.
Foto: Roger Alves Vieira
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MHAB 70 
anos —
o Museu 
e a cidade 
sem fim

Luciana Teixeira 
de Andrade1

Introdução: notas so-
bre o espaço público

Ao elegermos o espaço público como tema 

da exposição comemorativa dos 70 anos do 

Museu Histórico Abílio Barreto – O Museu 

e a cidade sem fim –, sabíamos que estáva-

mos fazendo uma escolha sobre como nar-

rar a história do MHAB e da cidade. E, como 

toda escolha carrega em si um valor, nesse 

caso o valor é o da vida urbana, daquilo que 

é acessível, aberto, que repercute, que é de 

todos. Essa escolha prioriza, também, o ci-

dadão em ação: trabalhando, se divertindo, 

criando ou protestando no espaço público. 

Recuperando a epígrafe, optamos por falar 

da cidade a partir de seus cidadãos.2 ¶

Outra razão da escolha é que a identidade 

de uma cidade se revela em seus espaços 

públicos. Estes trazem a marca da experiên-

cia tipicamente moderna da imprevisibilida-

de dos encontros fortuitos. Se a pequena 

cidade nos envolve com o que é previsível, 

familiar e conhecido, a grande cidade abre 

a possibilidade de estar com o outro, com 

o diferente. No entanto, essa possibilidade, 

se não é cultivada como um valor, ainda que 

não possa ser totalmente eliminada, pode 

ser significativamente reduzida. ¶ 

Nos últimos anos, diversas cidades brasi-

leiras passaram por um processo de retrai-

mento da convivência nos espaços públicos, 

substituindo-os por espaços privados. Se-

gurança e privacidade foram os valores que 

orientaram e justificaram essa retirada dos 

cidadãos dos espaços públicos (ANDRADE, 

2006). No entanto, como já mostrara Jane 

Jacobs (2000) e, posteriormente, vários 

outros estudiosos, nada é mais nocivo aos 

espaços públicos do que o seu abandono. 

Eles são perigosos não pela presença de 

muitos, mas pelo seu esvaziamento. O mais 

perverso é que o abandono dos espaços 

públicos pelos grupos médios e altos se fez 

de forma concomitante ao abandono, por 

esses mesmos grupos, dos serviços públi-

cos, tais como escolas, serviços de saúde, 

1 Graduada em Ciências Sociais pela UFMG.  
Mestre em Ciência Política pela UFMG.  
Doutora em Sociologia pela Sociedade Bra-
sileira de Instrução – SBI/IUPERJ. É profes-
sora do Departamento de Ciências Sociais 
da PUC-MG. Pesquisadora do CNPq, da 
Fapemig e do Observatório das Metrópoles.

2 Este texto usa o plural para se referir às 
decisões em relação à exposição, uma vez 
que a escolha do tema e seus desdobra-
mentos aconteceram durante uma série 
de reuniões com a equipe do Museu His-
tórico Abílio Barreto e do Arquivo Público 
da Cidade de Belo Horizonte. Cito aqui 

os nomes de Luana Maia, do MHAB, e de 
Yuri Mello Mesquita, do APCBH, represen-
tando as equipes das duas instituições, e 
porque ambos foram os interlocutores mais 
constantes. No entanto, como é de praxe, 
a responsabilidade sobre o que será aqui 
expresso é toda minha.

“Uma cidade não é constituída de pedras, 

mas de homens, de cidadãos”

CÍCERO, apud LE GOFF .
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transporte, segurança. Ao deixar de usufruí-

-los (direito), esses grupos deixam também 

de lutar por eles (dever). ¶

A consequência mais perceptível foi a queda 

de sua qualidade e a ausência de convivên-

cia com os diferentes. Ao compartilhar os es-

paços e os serviços comuns, é que se forma a 

ideia de uma cidade como um bem coletivo, 

como um direito de todos. E, se é um direito, 

é também um dever lutar por ela. A autosse-

gregação é o abandono dessa luta por parte 

de um grupo restrito. Não foi por acaso que a 

melhoria dos serviços públicos tenha apare-

cido como uma das principais reivindicações 

das manifestações de rua ocorridas durante 

o mês de junho de 2013, que tiveram como 

palco os espaços públicos. ¶

Por isso mesmo, a escolha do espaço pú-

blico é uma escolha valorativa, ao mostrar 

a importância democrática da experiência 

cotidiana com as diferenças, o respeito ao 

outro e a “intolerância com as desigualda-

des”. Afinal, nos espaços públicos, somos 

todos iguais em direitos. ¶

Igualdade de direitos não significa que to-

dos sejam semelhantes social, cultural, po-

lítica e economicamente. Por essa razão, o 

espaço público é o lugar do encontro, mas 

nem todo encontro se faz de maneira har-

mônica. A convivência com as diferenças é, 

em geral, conflituosa. Mas não há demo-

cracia sem a experiência e o aprendizado 

cotidianos de lidar com as diferenças, tal 

como acontece nos espaços públicos. É 

pela exposição e convivência com as di-

ferenças que aprendemos a respeitá-las, a 

sermos solidários, tolerantes ou mesmo a 

opor-nos a elas publicamente. Na oposi-

ção, marcamos uma posição, defendemos 

e fortalecemos uma ideia, criamos alianças 

e identidades. Por essas razões, o conflito 

que não implique a eliminação e discrimi-

nação do outro é positivo para a vida em so-

ciedade (SIMMEL, 1983a). Parafraseando 

Georg Simmel, o espaço público é o lugar 

de estar com o outro, para o outro e contra 

o outro (SIMMEL, 1983b). ¶

A civilidade da grande cidade pressupõe o 

estabelecimento de laços sociais com es-

tranhos. Laços cuja natureza é diferente da-

queles que se estabelecem com um parente, 

com um amigo, pois se trata de um laço fraco, 

no sentido de que não requer conhecimen-

tos prévios ou afetos, mas que é fundamen-

tal para que a vida pública seja possível, de-

mocrática e, sempre que possível, agradável 

e gentil. O sociólogo Erving Goffman viu nes-

ses rituais urbanos o fundamento das intera-

ções entre desconhecidos e pôde responder, 

aplicada ao espaço público ou à convivência 

entre estranhos, a pergunta que sempre in-

quietou os cientistas sociais: como a socie-

dade é possível? Goffman identificou certas 

formas de aproximação com os estranhos 

que ele chamou de “recursos seguros”. Falar 

sobre o tempo, por exemplo, permite que 

desconhecidos quebrem o silêncio tão cons-

trangedor quando, por alguma razão, ficam 

face a face (GOFFMAN, 1999). Este é um 

dos mecanismos, entre vários outros, que 

ele analisou nas relações entre estranhos. ¶

Tais colocações evidenciam a complexidade 

do espaço público, presente tanto na sua 

conceituação sociológica, quanto no seu 

tratamento histórico-empírico. Falaremos a 

seguir dos temas escolhidos para abordar o 

espaço público na cidade de Belo Horizon-

te. Antes, no entanto, faremos uma breve 

consideração sobre o título da exposição.3 ¶

O Museu e a
cidade sem fim

“O Museu e a cidade sem fim” remete a 

uma tensão própria à natureza das cidades 

modernas e à função dos museus: a neces-

sidade de reter a história e as experiências 

de uma cidade e a velocidade com que es-

tas se transformam. Sem fim remete a algo 

que não pode ser contido no espaço e no 

tempo. Sem fim, também, é a cidade das 

múltiplas experiências, possuidora de uma 

diversidade dificilmente captada por repre-

sentações totalizantes. ¶

A marca da cidade contemporânea é a mul-

tiplicidade de experiências, de espaços, de 

manifestações, o que coloca um desafio 

permanente às representações totalizantes. 

Além do que toda representação é menor 

do que aquilo que queremos representar, 

uma vez que demanda escolhas, e toda es-

colha é excludente. Portanto, mesmo se tra-

tando de uma dimensão da vida urbana - o 

espaço público -, não é possível tudo abar-

car; daí a necessidade de que as escolhas 

sejam feitas a partir de alguns critérios. Estes 

foram estabelecidos tomando como refe-

rência a própria natureza dos espaços públi-

cos: diversidades social, espacial e cultural. 

A intenção foi fugir da história única, apesar 

da impossibilidade de conhecer e expor 

3 Dada a natureza dessa reflexão – viabilizar 
uma exposição sobre o espaço público na 
cidade de Belo Horizonte –, este texto tem 
como fonte reflexões no campo das Ciên-

cias Sociais, mas sua forma não segue as 
regras estritas dos textos acadêmicos, como 
a preocupação com a definição de todos 
os conceitos utilizados e citações das prin-

cipais reflexões já realizadas sobre o tema. 
Ao contrário, optou-se por uma exposição 
mais ensaística. 
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todas as histórias, todos os espaços e toda 

a diversidade cultural de uma metrópole. ¶

Outro desafio: nem tudo o que acontece 

no espaço público deixa registros. Se a 

sua natureza pública lhe dá visibilidade, o 

anonimato dos seus agentes não contribui 

para a sua publicidade. Muito do que se faz 

e se vê no espaço público não é publicizado, 

principalmente quando envolve pessoas 

anônimas ou acontece fora das áreas mais 

frequentadas da cidade. Ou seja, há certos 

aspectos da vida nos espaços públicos que 

dificilmente poderiam ser captados. Outra 

dimensão difícil de ser representada diz res-

peito ao fato de o espaço público estar em 

toda parte, em todos os bairros, nas áreas 

mais centrais e nas mais periféricas, nas ocu-

pações mais antigas e nas mais novas. Por 

essas duas razões, o privilégio – mas não ex-

clusividade – da área central na exposição 

tem a ver com o fato de o espaço público 

central ser um lugar de convergência. ¶

Tendo como referências essas considera-

ções, chegamos a seis temas que melhor 

pudessem expressar a diversidade social, 

espacial e cultural da cidade, ao longo 

desses últimos 70 anos, mais precisamente 

da década de 1940 aos dias atuais, todos 

eles referentes ao espaço público. Para que 

essa relação não se perca, ela será repetida 

em cada um deles. “Trabalho no espaço 

público”, “Lazer e sociabilidade no espaço 

público”, “Festas/religião no espaço públi-

co”, “Arte no espaço público”, “Natureza 

no espaço público” e “Política no espaço 

público”. Essas divisões se fizeram neces-

sárias para uma primeira organização. En-

tretanto, como se verá na apresentação a 

seguir, seus limites não são rígidos: a arte se 

encontra com a política e com a sociabilida-

de, a religião dialoga com a festa e com a 

política, além de várias outras combinações 

possíveis e desejáveis. ¶

Trabalho no
espaço público
(ganhar a vida no 
espaço público)

Tradicionalmente, os espaços públicos 

foram usados por diferentes categorias 

como lugar de ganhar a vida. À medida 

que a economia muda, também mudam 

as formas de comércio nos espaços pú-

blicos. Ainda que tão antiga quanto as 

cidades, essa relação nem sempre foi har-

moniosa. Muitos trabalhadores do espa-

ço público foram perseguidos, mas uma 

ambiguidade sempre rondou as relações 

dos agentes da ordem com esse tipo de 

comércio, que foram da aceitação, pas-

sando pelo controle, até a proibição e a 

criminalização. Já foi assim com as pros-

titutas, com os mendigos e com os ambu-

lantes, em suas diversas formas de atua-

ção. Essa ambiguidade deve-se, por um 

lado, ao fato de que esse trabalho sempre 

encontrou seu público – consumidores 

que lhe atribuem reconhecimento e legi-

timidade – e, por outro, à necessidade do 

trabalho informal para a sobrevivência de 

parcela significativa da população. ¶

Muda a economia, mudam os produtos, 

muda o discurso contra o comércio no 

espaço público. No início do século, era 

comum o comércio de animais vivos e de 

alimentos nas ruas da cidade e contra eles 

articulou-se o discurso higienista. Já em re-

lação às prostitutas e, posteriormente, aos 

michês, diante da constatação de que a 

proibição era ineficaz, tentou-se afastá-los 

do espaço público e da visibilidade pública. 

Atualmente, os/as profissionais do sexo ga-

nharam o direito de trabalhar nas ruas, mas 

essa ocupação não se faz sem conflitos. ¶

Com o passar dos anos, as ruas recebe-

ram diferentes tipos de produtos alimentí-

cios e artesanais - como os dos hippies - e 

diferentes tipos de feiras. Alguns sobrevi-

veram aos anos e até às novas tecnologias, 

merecendo inclusive a proteção como pa-

trimônio imaterial, como o fotógrafo lam-

be-lambe (SOUZA; ARROYO, 2011). Sem 

esse tipo de proteção, mas atravessando 

os tempos, estão os pipoqueiros, os engra-

xates e, em alguns bairros da cidade, ain-

da é possível encontrar os amoladores de 

faca e os vendedores de pães em bicicle-

tas. Algumas dessas profissões são frutos 

das grandes cidades, onde nasceram e se 

desenvolveram, sendo que algumas estão 

em processo de desaparecimento. ¶

Com a globalização da economia, as ruas 

se encheram dos chamados objetos pi-

ratas. Por outro lado, o centro tornou-se 

o lugar de concentração de uma “nova” 

ou “outra” onda hippie, que reivindica o 

direito de ali comercializar seus produtos 

artesanais. Portanto, o que marca esse co-

mércio é a variedade: do artesanal à cópia 

pirata, do legal ao ilegal, do artístico ao 

prosaico. Há quem viva desse comércio, 

bem como aqueles que complementam 

sua renda com ele. Há hippies nômades 

e pipoqueiros fixos. Há aqueles que são 

ambulantes no sentido literal da palavra, 

pois vivem se deslocando para os lugares 

de muito movimento: jogos de futebol, 
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shows, festas, mas há também os que têm 

lugar fixo. ¶

Por seus contatos frequentes com o público, 

é comum que, de tempos em tempos, sur-

jam alguns personagens que ganham noto-

riedade em função do carisma e da forma de 

exposição. Entre eles, um muito conhecido 

nos dias de hoje é o Lacarmélio ou Celton – 

Celton é o nome da sua revista, mas ambos 

se confundem. É comum encontrá-lo nas 

esquinas da cidade com seu terno amarelo 

ovo, camisa social vermelha, gravata e uma 

placa enorme anunciando sua revista a pre-

ços módicos. As edições de Celton tratam 

de momentos da história da cidade, de fa-

tos atuais e até da sua própria vida, o que o 

aproxima ainda mais do seu público. ¶

Outros ainda têm na rua o lugar do exercício 

da profissão, como a polícia, os carteiros, os 

jornaleiros, os lixeiros, os homens-placa, os 

vendedores de loteria, os vendedores de 

picolé. Por fim, mas não menos importan-

tes, há aqueles que não trabalham ou, pelo 

menos, não o fazem com regularidade, mas 

vivem na rua e da rua. Outros trabalham 

com o que a rua lhes oferece, reciclando o 

que encontram. ¶

Além da relevância histórica do comércio nos 

espaços públicos das cidades, essa é tam-

bém uma forma de interação social e um dos 

fatores de atração das pessoas para o espaço 

público e de identidade com a cidade. ¶

Lazer e sociabilidade 
no espaço público

Tradicionalmente, o espaço público abri-

gou parte significativa do lazer urbano. 

Com o crescimento das cidades, a rua, an-

tes lugar  de brincadeiras e jogos, como 

queimada, pique-esconde, futebol, passa 

a ser utilizada prioritariamente pelos carros, 

transformando-se em um lugar inóspito e 

perigoso. Restaram as praças e os parques 

enquanto espaços públicos mais protegi-

dos. Como ocorre com o comércio, o la-

zer no espaço público propicia o encontro 

com o outro, a sociabilidade e as relações 

face a face. ¶

A sociabilidade nas ruas (“A vida é esta, 

descer Bahia e subir Floresta.”)4, nas esqui-

nas (Clube da Esquina), nos muros das ca-

sas5, nas praças e parques teve diferentes 

momentos na vida da cidade. Em relação 

aos jogos, as damas da Praça Sete e do Par-

que Municipal são tradições importantes 

da cidade, tendo sobrevivido às reformas 

pelas quais passaram esses lugares. Como 

demandam pouco espaço, se adaptaram 

ao crescimento populacional. ¶

Atualmente, há um tipo de sociabilidade 

juvenil que acontece nos espaços públicos 

e se vincula a certos esportes, como o ska-

te, o ciclismo e, o mais recente de todos, o 

slackline. Alguns lugares se destacam por 

serem propícios a essas práticas esportivas, 

outros funcionam como ponto de encontro, 

de onde as pessoas se deslocam para ou-

tras partes da cidade. ¶

Outra atividade tradicional no espaço pú-

blico é soltar papagaio, presente em vários 

bairros da periferia e concentrada em al-

guns pontos das áreas centrais da cidade. 

Nesse sentido, é um lazer extremamente 

democrático, de baixo custo e que não 

compete com os carros, apenas com os 

fios da rede elétrica. Em Belo Horizonte, 

destaca-se a Praça do Papa, em função da 

localização e dos bons ventos. ¶

Há várias outras formas de lazer que se 

vinculam à arte, como as apresentações 

de teatro, de dança, música, artes plásti-

cas, cinema, vídeo e diferentes tipos de 

performances artísticas no espaço público, 

que serão tratadas adiante. Outras se rela-

cionam a momentos específicos, como são 

as comemorações festivas que ocorrem nas 

ruas. A mais tradicional delas é o Carnaval, 

que será abordado a seguir. ¶

Festa/religião no 
espaço público
 

A presença da religião no espaço público 

mostra que, ao contrário da tese da secula-

rização e da separação entre as esferas (WE-

BER, 1981), a religião vem ganhando nova 

importância na vida social, reivindicando 

seu lugar nos debates públicos. O pluralis-

mo religioso é uma face da democratização, 

mas, por outro lado, fomenta a disputa por 

fiéis. Esses processos potencializam o uso, 

pelas religiões, do espaço público, até por-

que grande parte dessa disputa por adep-

tos acontece nesses espaços. ¶

Além das disputas, são tradicionalmente 

relevantes as manifestações religiosas nos 

espaços públicos da cidade, como as procis-

sões, as pregações, as oferendas, o Conga-

do, a festa de São Cosme e Damião, a Folia 

de Reis, entre tantas outras. Tais festas acon-

tecem em diferentes bairros da capital. ¶
4 Parte de um samba do compositor Rômulo Paes. 5 Quando os muros das casas eram baixos, era comum que servis-

sem de bancos e de pontos de encontro de jovens.
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Rompendo com as categorias sagrado/pro-

fano, propomos abordar a religião no espa-

ço profano – público – e as festas profanas 

junto com as manifestações religiosas, até 

porque muitas comemorações religiosas 

têm um caráter festivo. ¶

O espaço público abrigou e abriga uma 

gama de festas, como o Carnaval e as fes-

tas em datas significativas na história da 

cidade. Como ocorre com tantas outras 

manifestações festivas, o Carnaval passou 

por várias mudanças, sendo a mais recen-

te a recuperação do espaço público pelos 

blocos carnavalescos. Recuperação que 

se deu em função de um processo de co-

mercialização que vem transformando em 

“eventos” diversas festas populares e de 

organização comunitária. ¶

Arte no espa-
ço público

Dos monumentos ao grafite. Esse movi-

mento é, na verdade, uma conquista do 

espaço público por grupos que não se sen-

tiam representados na cidade. Por muito 

tempo, a arte que acontecia no espaço pú-

blico era a oficial, que homenageava os go-

vernantes ou alguma ideia/ideologia que 

eles prezavam. As praças de Belo Horizon-

te e alguns entroncamentos importantes 

trazem esse exemplo de arte pública oficial. 

Depois, vieram as obras de artistas renoma-

dos. Em ambos os casos, predominaram as 

esculturas. O grafite é uma novidade e uma 

ruptura, pois intervém na paisagem de for-

ma inusitada, na maioria das vezes, sem a 

mediação e o consentimento do poder pú-

blico. E, na sua efemeridade, questiona a 

monumentalidade que caracterizou a arte 

pública até então. ¶

Foi de forma clandestina, nos muros sem 

donos e nas periferias da cidade, que o gra-

fite começou a aparecer. Depois, foi a vez 

das partes menos nobres das áreas centrais. 

Para as pessoas que transitam pela capital, 

ele desperta a imaginação, ao colocar cor e 

introduzir uma dimensão lúdica e/ou crítica 

nas partes cinzentas e esquecidas da cida-

de. Dessa forma, desperta a atenção para 

espaços que antes eram percebidos ape-

nas como lugares de passagem. ¶

Atualmente, o grafite conseguiu reunir diver-

sos adeptos e defensores, que reconhecem 

sua importância para a cidade. Há fotógrafos 

que seguem e registram os grafites, assim 

como há aqueles que doam seus muros para 

a grafitagem. Um exemplo de uso do espaço 

público pelo grafite com grande impacto na 

paisagem é o Morro do Papagaio, que tem 

ruas inteiras grafitadas. Outro local impor-

tante são as imediações da Praça da Estação, 

como embaixo do Viaduto de Santa Teresa, 

onde ocorre o Duelo de MCs. ¶

Além dos monumentos e dos grafites, há 

as performances e o teatro de rua. Em Belo 

Horizonte, o Grupo Galpão e o Festival In-

ternacional de Teatro (FIT) destacam-se na 

prática de teatro de rua. Pode-se dizer, ain-

da, que ambos foram responsáveis por criar 

na cidade uma cultura e um público fiel às 

apresentações artísticas de rua. ¶

Criado em 1982 e, portanto, com 31 anos 

de existência, o Galpão encena seu primei-

ro espetáculo – E a noiva não quer casar – 

na Praça Sete. Nos anos seguintes, alterna 

apresentações em palco e na rua, mas é 

com o teatro de rua que se consolida na-

cional e internacionalmente. Em 1991, es-

treia uma de suas mais famosas e premia-

das peças: Romeu e Julieta, com direção 

de Gabriel Vilela. O uso de uma Veraneio 

como palco tinha como objetivo lembrar as 

antigas trupes mambembes. ¶

Em 1994, o Galpão promove, juntamente 

com o Teatro Francisco Nunes, sob a dire-

ção de Carlos Rocha, a primeira versão do 

FIT. Com apresentações bianuais, essa é 

outra experiência consolidada de teatro de 

rua na cidade. Em todas as suas  edições, 

leva milhares de pessoas para os espaços 

públicos da capital. ¶

Recuando um pouco mais no tempo, duas 

manifestações a favor do cinema ocuparam 

as ruas da cidade. Uma na década de 1950, 

contra o aumento das entradas, e outra na 

década de 1980, contra a demolição do 

Cine Metrópole. Dois momentos significa-

tivos de uso do espaço público em defesa 

de uma atividade cultural. Mais adiante, 

voltaremos a explorar o significado e as 

consequências desse movimento contra a 

demolição do Cine Metrópole. ¶

Na música, dois lugares públicos se des-

tacaram: Divinópolis com Paraisópolis, do 

Clube da Esquina, e Rio de Janeiro com Au-

gusto de Lima, onde ficava a loja da Cogu-

melo, o point dos músicos do heavy metal. 

A música do Clube da Esquina e o heavy 

metal são duas manifestações musicais da 

cidade que extrapolaram  as fronteiras do 

Estado e do país. Além desse reconheci-

mento, foram manifestações coletivas que 

dialogaram intensamente com o espaço 

público da cidade. Como movimentos mu-

sicais, atraíam músicos e fãs para seus lo-

cais de encontro. Ou seja, construíram sua 

identidade musical de forma intimamente 

relacionada à cidade e a alguns de seus 
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espaços. O primeiro surge na década de 

1960 e o segundo, na década de 1980. ¶

Em 2007, teve início o Duelo de MCs, em-

baixo do Viaduto de Santa Teresa. Como 

o grafite, o RAP reúne, principalmente, jo-

vens da periferia. Nas noites de sexta-feira, 

milhares de jovens celebravam mais uma 

forma de arte e sociabilidade no espaço pú-

blico. Em 2013, o Coletivo Família de Rua, 

responsável pelo Duelo, suspendeu suas 

apresentações temporariamente, mas ele 

é, sem dúvida, uma das grandes novidades 

de ocupação do espaço público na última 

década. Outra manifestação ligada à músi-

ca é o Quarteirão do Soul, um grupo que se 

reúne há nove anos, aos sábados, na área 

central, para ouvir e dançar soul. ¶

Próximo ao Duelo, surgiu, em 2010, a Praia 

da Estação, um movimento de protesto 

contra um decreto que proibia manifesta-

ções na Praça da Estação. De forma criativa 

e usando a praça como uma praia, jovens 

de várias partes da cidade se reuniam aos 

sábados para protestar contra o decreto. 

Posteriormente, transformou-se em um 

movimento itinerante, mas sempre com a 

bandeira de defesa do uso livre e plural do 

espaço público. ¶

Além dessas manifestações consolidadas, 

há os artistas anônimos, como os pintores, 

os retratistas, as estátuas vivas, os músicos, 

que fazem apresentações ou vendem seus 

produtos nas ruas centrais da cidade. ¶

Natureza no
espaço público

A exemplo da Serra do Curral, a cidade vem 

enfrentando um movimento constante de 

destruição de seu patrimônio público na-

tural e de sua paisagem. Os rios foram os 

mais prejudicados, pois perderam o direito 

de existir na cidade. O Parque Municipal é 

outro exemplo clássico de espaço público 

que vem sofrendo, ao longo dos anos, um 

processo de redução de sua área verde. ¶

Parte significativa dos espaços públicos é 

constituída por parques e reservas naturais. 

Muitos outros são espaços abertos que 

oferecem aos habitantes uma sombra, uma 

pausa e uma paisagem ligada à natureza. 

Essa é uma dimensão importante dos espa-

ços públicos, representando outro momen-

to de colocar em diálogo os patrimônios 

da cidade e o papel que desempenham 

na vida urbana. O Parque Municipal reúne 

todas as dimensões que aqui estão sendo 

explicitadas em relação aos espaços públi-

cos, algumas com mais força do que outras. 

Como já foi enfatizado, esses espaços não 

são homogêneos: são lugares de trabalho, 

de lazer e sociabilidade, de manifestações 

festivas, religiosas, artísticas e políticas 

(GÓIS, 2003). ¶

Política e
espaço público

O espaço público foi e continua sendo, 

tradicionalmente, utilizado para a exposi-

ção de ideias, protestos e disputas políti-

cas. Daí a importância dos comícios, mas 

também das pichações nos muros e em 

outros lugares visíveis. Passeatas e atos 

públicos são maneiras de dar visibilidade 

a uma luta política. ¶ 

Na história da cidade, destacam-se, na 

década de 1960, a Marcha da família com 

Deus pela liberdade; nas décadas de 1960 

e 1970, os protestos contra a ditadura e a 

favor da anistia; em 1979, uma greve sur-

preendeu a cidade: a dos trabalhadores da 

construção civil, uma categoria com pou-

ca tradição de organização e mobilização. 

A década de 1980 foi marcada por outras 

greves, sendo que a categoria dos profes-

sores foi uma das que mais fizeram uso do 

espaço público para suas manifestações. A 

campanha das Diretas Já foi outro aconte-

cimento importante da década de 1980. Já 

os anos 1990 foram marcados pelas mani-

festações pelo impeachment do então pre-

sidente Fernando Collor. ¶

Nos anos 1980, a manifestação contra a de-

molição do Cine Metrópole (BELO HORI-

ZONTE, 1993) representou um marco signi-

ficativo na luta pelo patrimônio cultural, mas 

o interessante é perceber que ela fazia parte 

de um novo movimento, com importantes 

consequências para a vida pública da cida-

de. Tratava-se de um movimento mais geral 

de indignação e de protesto contra a usur-

pação dos espaços públicos pelos interes-

ses econômicos. Já fora assim com a perda 

de parte dos jardins da Igreja São José, para 

a construção de imóveis comerciais, e que 

suscitou no poeta Carlos Drummond um de 

seus poemas mais veementes e indignados, 

Triste horizonte: “São José, no centro mes-

mo da cidade,/ explora estacionamento de 

automóveis./ (...) São José vai entrar feio no 

comércio de imóveis,/ vendendo seus jar-

dins reservados a Deus.” ¶

Neste mesmo poema, Drummond faz 

referência a outra perda, a da Serra do 

Curral, perda da paisagem e do direito de 

usufruí-la como espaço público da cida-

de: “Em vão tento a escalada./Cassetetes 
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e revólveres me barram/a subida que 

era alegria dominical de minha gente./

Proibido escalar. Proibido sentir/o ar de 

liberdade destes cimos,/proibido viver a 

selvagem intimidade destas pedras/que 

se vão desfazendo em forma de dinheiro./

Esta serra tem dono. Não mais a natureza 

a governa” (ANDRADE, 2006). A destrui-

ção da Serra impactou os moradores da ci-

dade, mesmo porque ela dominava, bem 

mais que hoje, a paisagem da cidade. Em 

1974, o artista plástico Manfredo de Souza 

Netto criou um adesivo para carros em um 

plástico transparente, com uma fina linha 

representando as montanhas e, por cima 

da linha, a frase: Olhe bem as montanhas. 

Esse adesivo pôde ser visto em muitos 

carros nas ruas da cidade.  Foi uma ma-

nifestação silenciosa, mas de grande po-

der. Começava a se formar, nessa época, 

uma nova sensibilidade e novas formas de 

organização para a defesa dos espaços e 

dos interesses públicos da cidade. ¶

Por essas e outras razões, a luta pelo Cine 

Metrópole é tão significativa. Não se pro-

testava somente contra a perda de uma 

edificação, mas também em relação ao 

que ela representava em termos de empo-

brecimento da vida pública da cidade. Os 

chamados cinemas de rua – denominação 

que passa a ser utilizada para diferenciar 

os cinemas com entrada direta pela rua 

daqueles instalados em lugares fechados, 

como os shopping centers – conduziam o 

público de dentro do cinema para a rua e ali 

se realizavam as conversas sobre os filmes, 

os encontros, enfim, a vida social. ¶

O que se observa nos protestos do final 

dos anos 1970 e início da década de 1980 

é uma ampliação dos movimentos e das 

bandeiras. Os espaços públicos passam a 

ser ocupados para protestos não apenas 

contra a ditadura ou de natureza político-

-partidária ou sindical, mas também para a 

defesa de outros direitos diretamente rela-

cionados a esses locais, vistos como luga-

res da sociabilidade urbana, da memória e 

da identidade da cidade. ¶

Desses movimentos, é possível depreen-

der duas heranças: uma mais direta e de 

fácil comprovação e outra colocada como 

hipótese. A primeira é que, após a mani-

festação pela defesa do Cine Metrópole, 

com participação significativa e liderança 

de arquitetos e estudantes de arquitetura, 

será construída uma política de patrimônio 

cultural na cidade que privilegiará os con-

juntos urbanos, em detrimento da prote-

ção de bens isolados (MAGNI, 2012; AN-

DRADE; ESTEVES, 2002). O que está por 

trás dessa concepção é uma defesa da am-

biência urbana, do espaço público com-

partilhado, enfim, uma reverberação da 

dimensão pública do patrimônio constru-

ído, mesmo quando este é um bem priva-

do. A segunda herança, tratada aqui como 

hipótese, vincula os atuais movimentos de 

rua, como a Praia da Estação e os blocos 

carnavalescos, a uma tradição inaugurada 

pelo Galpão e pelo FIT: uma forma bem-

-humorada e festiva de renovar os valores 

e de atuar politicamente na vida da cidade 

e em seus espaços públicos. ¶

Ainda nessa tentativa de juntar os elos da 

vida da cidade, é necessário voltar às picha-

ções. Nos anos 1970, as pichações políticas 

cumpriram o papel de defesa de ideias e 

ideologias, quando as manifestações pú-

blicas estavam proibidas. Abaixo a ditadu-

ra! Libertem nossos presos! Anistia ampla, 

geral e irrestrita são alguns exemplos de 

frases que foram parar nos muros das ci-

dades de forma clandestina, uma vez que 

desafiavam a ordem. No final da década de 

1970 e início dos anos 1980, uma série de 

assassinatos de mulheres por seus parcei-

ros, seguida da absolvição dos réus, com 

o argumento da legítima defesa da honra, 

causou indignação geral no país e o forta-

lecimento do movimento feminista, cuja 

bandeira também foi pichada nos muros da 

cidade: Quem ama não mata. ¶

Já no final da ditadura, aparecem as picha-

ções poéticas. Também clandestinas, elas 

inseriam poesia nos muros e tapumes da ci-

dade. Depois, vieram as atuais pichações ou 

pixações, como querem seus autores. Assim 

como as que protestavam contra a ditadura, 

elas compartilham a ilegalidade: Se for legal, 

não é pichação (OLIVEIRA, Roberto T., 2013). 

Desafiam a ordem, mas, em vez de obra de 

grupos políticos, seus autores formam gru-

pos que disputam entre si sua visibilidade 

na cidade. Há as pichações que são basica-

mente as assinaturas de seus autores, mas 

há também pichações de textos, no estilo 

de palavras de ordem: “Não há abuso de 

poder, todo poder é um abuso”, ou declara-

ções poéticas: “Silêncio. Não consigo ouvir 

o vento” (POESIADARUA, 2013). ¶

Nas manifestações de junho de 2013, pre-

ponderaram os cartazes. As frases foram 

escritas em pedaços de papel e expostas 

na mídia e nas redes sociais, mas algumas 

também foram para os muros. Os cartazes 

traziam frases a favor do passe livre, con-

tra a corrupção, em defesa dos mais di-

versos direitos e com protestos de vários 

tipos. Uma reivindicação ganhou reper-

cussão, pois conseguiu traduzir a mistura 
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de sentimentos que levou tantas e dife-

rentes pessoas para as ruas: Por uma vida 

sem catracas! ¶

Finalizando…

O que se procurou mostrar aqui foi a im-

portância dos espaços públicos para a 

vida dos habitantes e para a identidade 

de uma cidade. Afinal, é por meio deles 

que adentramos as cidades e as conhe-

cemos. Seus habitantes se identificam ou 

não com as suas cidades pela sociabilida-

de que se constrói nos espaços públicos, 

mediada pelas relações de trabalho, por 

manifestações artísticas, políticas, religio-

sas ou culturais. ¶

Segundo as diferentes conjunturas políti-

cas, sociais e culturais, os espaços públi-

cos são mais ou menos valorizados, mais 

ou menos utilizados e cultivados. Vivemos 

hoje, em diversas partes do mundo, um 

movimento de retomada dos espaços 

públicos, depois de um tempo de retrai-

mento. Fala-se com frequência de volta 

à cidade, às áreas centrais e da vida no 

espaço público. Esta exposição quer con-

tribuir com esse movimento em  busca de 

uma cidade mais inclusiva e plural. ¶
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As publicações desta linha editorial refe-

rem-se a temáticas relativas ao Patrimônio 

Cultural, ou seja, ao conjunto das diversas 

manifestações e práticas produzidas ao lon-

go do tempo, seja no campo das artes, dos 

saberes, das celebrações, das formas de 

expressão e dos modos de viver ou na pai-

sagem da própria cidade, com seus atribu-

tos naturais, intangíveis e edificados, bem 

como do patrimônio documental e museal. 

O objetivo é potencializar a salvaguarda do 

Patrimônio Cultural de Belo Horizonte, ga-

rantindo o direito à memória, contribuindo 

para o seu conhecimento e disseminação, 

bem como provocando a reflexão sobre a 

diversidade cultural e identitária presente 

na cidade.
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