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Denominado originalmente Museu Histórico de Belo Horizonte, o Museu Histórico 
Abílio Barreto foi inaugurado em 18 de fevereiro de 1943, com o objetivo de recolher, 
preservar e divulgar testemunhos da memória da cidade. 

Sessenta anos mais tarde, entre 1993 e 2003, o MHAB passou por profundas 
transformações, que receberam, no âmbito da instituição, a denominação de 
“processo de revitalização”. As mudanças implementadas ao longo desse período 
significaram, para o Museu, adotar uma abordagem museológica contemporânea, 
capaz de transformá-lo em instituição geradora de cultura e conhecimento, lugar de 
socialização de informações, espaço de reflexão e debate sobre a cidade. Nesse 
contexto, seus processos técnicos foram reformulados, suas ações culturais e 
educativas dinamizadas e seu espaço físico ampliado, de forma a comportar a 
proposta em construção. 

Ao longo desse processo, um vasto projeto de Ação Cultural se desenhou e se 
consolidou, estreitando o diálogo do Museu com diversos setores da sociedade. Desde 
então, as atividades que integram o projeto de Ação Cultural são sistematicamente 
avaliadas, reestruturadas e ampliadas. É nesse movimento que o MHAB lança, em 
2009, o Inverno no MHAB e realiza, em 2010, sua segunda edição.

Nascido do desejo de socializar os conhecimentos acumulados na instituição e 
de promover intercâmbios culturais que contribuíssem para o aprimoramento e a 
ampliação das competências dos interessados no campo da museologia e áreas 
afins, esse evento foi concebido como espaço de trocas, de estudo e discussão. O 
Inverno no MHAB, por meio de suas oficinas, pretende, assim, fomentar as reflexões 
e debates sobre as questões que tocam os museus na contemporaneidade.

Este Caderno de Textos reúne os artigos produzidos pelos ministrantes das oficinas 
e que deram suporte teórico às reflexões propostas nas mesmas. Pretende-se, com 
essa publicação, compartilhar com o público as discussões promovidas no evento. 

Para a Fundação Municipal de Cultura, essa ação vai ao encontro das diretrizes da 
política cultural do município, ao garantir a ampliação dos canais de interlocução entre 
suas unidades culturais e a sociedade belo-horizontina. 

Thaïs Velloso Cougo Pimentel
Presidente da Fundação Municipal de Cultura
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A cultura é aquilo que permanece no homem quando ele já esqueceu 
todo o resto.

                                                                                                                                    E. Henriot

É fato que estamos assistindo, nos últimos vinte anos, a um ritmo acelerado na 
criação de museus. As instituições museais se multiplicam a cada dia, em número e 
especialização. O International  Council of Museums (ICOM), organismo criado pela 
UNESCO, já registrou mais de 12 mil museus espalhados por toda a geografia do 
nosso planeta, e esse número vem aumentando constantemente. 

Interessante salientar que esses museus não surgiram apenas na Europa ou em 
nações americanas, mas em países que não tiveram ou tiveram poucas e frágeis 
instituições museais, tais como China, Índia e as nações africanas. Como resultado 
dessa atitude generalizada, os museus vêm assumindo a tarefa de complementar a 
ação social da educação moderna, isso porque deixaram de ser o que eram, lugar 
de colecionismo, tornando-se núcleos de grande influência na formação da cultura de 
qualquer sociedade contemporânea. 

Mas foi no final do século XVIII, com o desenvolvimento histórico da ciência, que  a 
cultura ocidental começou a ver as antiguidades – bonitas ou não – como um sinal de 
valor documental único para o estudo científico da história de povos e culturas que 
nos precederam, notadamente as correntes históricas nascidas do  positivismo de 
Augusto Comte, bem como a sociologia comtiana, que nasce logo após o materialismo 
histórico. 

Perante essa nova atitude, não apenas a História ganhou novo valor social, mas 
os objetos materiais da cultura humana adquiriram importância como documentos 
históricos, anteriormente não tão apreciados. Portanto, para além da salvaguarda de 
objetos, os museus atuais passaram  a ser vistos como centros educacionais e de 
pesquisa de interesse capital, seja em seu âmbito interno ou externo, no acervo ou 
no reconhecimento do cotidiano, entendendo que a educação acontece em todos os 
seus processos. 

Introdução
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Em sua vertente expositiva, os museus também preenchem uma lacuna nos processos 
educativos que só podem ser tratados em seu âmbito, especialmente quando são 
dirigidos com um espírito moderno, como museus interpretativos, nos quais o ato de 
ver e aprender a ver perpassa todos os contextos. A partir dessa  perspectiva, uma 
visita ao museu pode nos levar a emoções inexplicáveis, pois se instalam no mundo 
do que se sente, do que não se pode expressar com palavras, do comum que é o 
extraordinário, de nossas perguntas internas, nossas imagens, as recordações de 
nossas próprias mãos, de nossos sonhos e da memória.  

Nesse percurso, o ato de olhar pode ser percebido como um processo perceptivo e 
automático e, desse modo, pode também fazer frente ao uso e registro de imagens 
captadas durante a infância. Estamos certos de que o arquivo visual de cada pessoa 
determina suas formas de aproximação, interpretação e construção de significados 
das imagens captadas pela visão. Daí a importância de aumentar o arquivo visual 
e é justamente por isso que nos museus buscamos criar espaços que incluam a 
cultura visual histórica e, portanto, da memória: imagens reais e virtuais, conhecidas 
ou estranhas. Ver uma imagem inclui ler tal imagem e essa leitura é, sobretudo, uma 
construção de sentido. 

Ao perguntar, explorar, fazer perguntas que envolvem explicações reflexivas, estamos 
participando de um processo de aprendizagem em que marcamos a rapidez, a 
quantidade de informação e as metas desse processo. Portanto, nossas impressões, 
sentimentos e interpretações no âmbito do museu são partes que integram os 
significados dos objetos e de suas relações com nosso modo de conceber a realidade. 
Refletir sobre essas impressões e interpretações, descobri-las, examiná-las, revisá-
las e ampliá-las no espaço do museu nos tornarão partícipes da elaboração do 
conhecimento, recriando em nossa percepção novos parâmetros de entendimento da 
realidade. 

Dessa forma, visitar um museu, tal qual participar de seus programas de formação, 
é construir processos cognitivos. Nesse itinerário, o projeto “Inverno no MHAB”, em 
sua segunda edição, vem complementar as diversas propostas educativas do Museu, 
explorando a forma de perceber os museus em seu âmbito interno, de forma que se 
possa entender, com maior amplitude, os diversos aspectos de guarda, salvaguarda, 
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tratamento e difusão do acervo, bem como seu ponto de intercessão com o espectador 
e seu olhar por meio das exposições. 

A ação educativa em museus se relaciona, em geral, com o ato de ver. Ver e aprender 
a ver significa perguntar-se, observar, construir significados, encontrar diferenças, 
relacionar imagens. Nos museus de cidade, como é o caso do Museu Histórico Abílio 
Barreto, que se debruça sobre a urbis Belo Horizonte, isso se relaciona diretamente 
com a memória do lugar, em suas múltiplas temporalidades. Assim, o observador 
entende a si mesmo como elemento partícipe da cidade, reforçando a identidade e o 
apreço pelo espaço em que vive. 

Leônidas J. Oliveira
Diretor do Museu Histórico Abílio Barreto
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Os Museus: Museologia, Museografia e Comunicação
Estudo de caso: museus de arte sacra

Michelle Mafra1

Nathalia Larsen2

Tornar concreto o interior e vasto o exterior são, parece, tarefas iniciais, 
os primeiros problemas de uma antropologia da imaginação.

 (BACHELARD, 2008,  p. 219)

1- O Museu

A palavra museu, em seu sentido etimológico, provém do latim “museum”, que por sua 
vez é derivada de “mouseion”, da língua grega antiga. Na sua origem, um museu era 
um templo dedicado às musas, deusas da memória. Mnemosine, a musa da memória, 
é filha de Gaia com Urano. 

Mais tarde, na época da dinastia ptolemaica, Ptolemeu II Filadelfo mandou construir, em 
Alexandria, um edifício a que chamou “Museu”. Era dedicado ao desenvolvimento de 
todas as ciências e servia, além disso, às tertúlias dos literatos e sábios, que ali viviam 
sob o patrocínio do Estado. Naquela instituição, foi se formando, gradativamente, uma 
importante biblioteca. Os escritores latinos supuseram a existência de um significado 
adicional de “museu”, ao que tudo indica referindo-se a grutas situadas dentro de 
vilas, nas quais os proprietários se refugiavam para meditar.

A ideia de um museu contemporâneo tem sua origem no recolhimento e na conservação 
de bens culturais provenientes de grandes coleções reais ou privadas, que foram 
reunidos, a princípio, para ostentação de poder, admiração de suas qualidades, com 
fins científicos e, finalmente, com fins educativos, levando o conhecimento ao alcance 
da sociedade (ZUBIAUR CARREÑO, 2004, p.11). Hoje, sua função básica é preservar 
a memória e colocá-la a serviço da comunidade.  

Um museu é, também, um sistema complexo e variante, que se desdobra no ato de  
recolher, adquirir, guardar, conservar, restaurar, bem como documentar, na totalidade, 
seus processos. O papel de comunicar abrange as exposições, as atividades 
educativas e culturais, as publicações e outras formas de disseminar informação, 
enquanto a de pesquisar está presente, em maior ou menor grau, em todas essas 

1. Graduada em Publicidade e Propaganda; doutoranda em História da Arte pela Universidade de Valla-
dolid - Espanha; responsável pelo projeto museográfico da exposição “Paisagem em Mutação: a inven-
ção de Belo Horizonte”, instalada no Museu Histórico Abílio Barreto/Fundação Municipal de Cultura, em 
2010.

2. Graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Bauhaus Universität – Alemanha; responsável pelo projeto 
museográfico da exposição de longa duração “Paisagem em Mutação: a invenção de Belo Horizonte”, 
instalada no Museu Histórico Abílio Barreto/Fundação Municipal de Cultura, em 2010.

11



atividades. Os processos estendem-se, ainda, à catalogação das coleções, com 
o objetivo de melhorar não só o acondicionamento como a reorganização de todo 
o acervo, como forma de garantir a boa conservação dos documentos e o acesso 
democrático facilitado aos mesmos. 

Concretizando a definição de museus, buscaremos o conceito universalmente 
aceito do Conselho Internacional de Museus3 (ICOM), cujos estatutos dizem que um 
museu é uma instituição permanente, sem fins lucrativos, a serviço da sociedade 
e de seu desenvolvimento. De acordo com o Código de Ética do ICOM, um museu 
tem funções como as de preservar, interpretar e promover o patrimônio natural e 
cultural da humanidade, mantendo seus acervos em benefício da sociedade e de 
seu desenvolvimento, para construir e aprofundar conhecimentos, criando condições 
para fruição, compreensão e promoção do patrimônio natural e cultural  (CÓDIGO..., 
2009).   

O desenvolvimento e a organização de um museu, bem como de suas coleções, 
são  fundamentais para a realização de suas atividades, com o objetivo de dar-lhes 
identidade. Ou seja, o planejamento conceitual de um museu deve ser elaborado 
por uma equipe técnica e científica, que estabelecerá, com clareza e objetividade, 
o propósito global de um museu. Essa primeira reflexão justificará sua existência, 
além de determinar sua classe ou categoria. Deve-se lembrar, porém, que existem 
vários critérios nos quais se baseia a classificação de um museu, mas a maioria das 
instituições é definida pela natureza de seus conteúdos, ou melhor, pela disciplina a 
que sua coleção se refere (ZUBIAUR CARREÑO, 2004). 

2- Museologia, museografia e comunicação

A museologia nasceu da necessidade de se estruturar o museu cientificamente e 
de ordenar todo o seu material. A teorização da ciência museológica consiste em 
definir seus postulados substanciais, para alcançar a meta proposta em todo museu: 
conservação científica e apresentação racional e sistematizada de suas obras, que 
capacitem um ensino eficaz ao público, de acordo com a estrutura interna da instituição 
(ZUBIAUR CARREÑO, 2004).

Enquanto princípio técnico de conservação de objetos de coleção, a museologia 
tem sua primeira obra datada de 1727, de autoria de Caspar F. Neikel, com o título 
de Museogtraphia. Trata-se de um tratado escrito em latim, com recomendações 

3. O ICOM é uma organização internacional de museus e profissionais, dirigida à conservação e comu-
nicação do patrimônio natural e cultural do mundo, presente e futuro, tangível e intangível. Criado em 
1946, o ICOM é uma organização não governamental (ONG) que mantém uma relação formal com a 
UNESCO, obtendo um status de órgão consultor do Conselho Econômico e Social das Nações Unidas.
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e conselhos de como os amadores poderiam ou deveriam classificar e conservar 
objetos de coleções, fossem ligados à natureza, às ciências, às artes, assim como os 
locais mais adequados para recolhê-los (BAZIN, 1983, p. 116). 

O ICOM define, de forma clara, os termos museologia e museografia. Museologia é 
conceituada como a ciência do museu: estuda a história, a razão de ser dos museus, 
sua função na sociedade, suas peculiaridades, seus sistemas de pesquisa, educação, 
organização, a relação com o meio ambiente físico e a classificação dos diferentes tipos 
de museus. Já a museografia pode ser entendida como técnica e procedimentos que 
expressam os conhecimentos museológicos no museu, em seus diversos aspectos, 
como construção, catalogação, organização e instalação dos acervos.

Existe uma significativa corrente de teóricos que propõe a museologia como um conjunto 
de atividades que visam à preservação da herança cultural e natural, resumindo-a 
como a ciência que trata o museu (sujeito) em sua essência. Sua meta primordial é 
fazer acessível a todos o testemunho conservado da humanidade (objeto), valendo-
se de estudos científicos e da seleção racional das obras, considerando os sentidos 
estético e educativo. A partir dessa visão, também é possível constatar a relevância 
da discussão, tendo como base a relação homem/objeto/sociedade.

Dessa forma, entendemos a museologia como estudo da relação específica do 
homem com a realidade, cuja expressão é o fato de que ele seleciona alguns objetos 
originais da realidade, insere-os em uma nova realidade, para que sejam preservados, 
a despeito do caráter mutável inerente a todo objeto e de sua inevitável decadência, 
fazendo uso deles de maneira nova, de acordo com suas necessidades (CASTRO, 
2009).

A partir desse ponto de vista, o museu pode ser pensado como agente comunicador e 
emissor de informação, considerando que a comunicação é um processo social básico 
na produção e no intercâmbio de sentido, mediante a produção de signos e códigos. 
Pode-se dizer, também, que é fundamentalmente cultural, isto é, preocupada tanto 
com o caráter significativo das formas simbólicas, quanto com a contextualização 
social (THOMPSON, 2004).

A comunicação, como forma de ação, não é apenas um ato de relatar ou descrever as 
coisas, mas sim uma atividade por meio da qual os indivíduos estabelecem e renovam 
as relações uns com os outros. Por isso, suas considerações devem ser baseadas, 
pelo menos em parte, na análise da ação e na consideração de seu caráter social e 
culturalmente contextualizado (THOMPSON, 2004).
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Thompson (2004, p. 21) ainda explica que suas considerações se sustentam na 
suposição de que os fenômenos sociais podem ser vistos como ações intencionais 
levadas a cabo em contextos sociais estruturados. A vida social é feita por indivíduos 
que perseguem fins e objetivos variados. Dessa forma, eles sempre agem dentro 
de um conjunto de circunstâncias previamente dadas, que proporcionam diferentes 
indivíduos, diferentes inclinações e oportunidades. Esse conjunto de circunstâncias 
pode ser entendido como “campos de interação”.

No processo de recepção comunicativa, dentro desses campos de interação, os 
indivíduos usam formas simbólicas para suas próprias finalidades, de maneiras 
variadas. Para atingir seu objetivo, a comunicação deve fixar seu conteúdo simbólico 
em um substrato material. A recepção o desprende e o libera, mas os usos que os 
receptores fazem da matéria simbólica podem divergir consideravelmente daqueles 
pensados ou desejados pelos produtores. Mesmo que os indivíduos tenham pequeno 
ou quase nenhum controle sobre os conteúdos das matérias simbólicas que lhes são 
oferecidas, eles podem usá-los, trabalhá-los e reelaborá-los de formas totalmente 
alheias às intenções ou aos objetivos dos produtores (THOMPSON, 2004). Essa 
orientação significa, também, que a recepção é uma atividade situada: os produtos 
dos meios de comunicação são recebidos de indivíduos que estão sempre situados 
em contextos sociais, culturais e históricos específicos. Tais contextos se caracterizam 
por relações de poder relativamente estáveis e por um acesso diferenciado dos 
diversos recursos acumulados. A atividade de recepção se realiza dentro de contextos 
estruturados que dependem do poder e dos recursos disponíveis aos receptores em 
potencial (THOMPSON, 2004).

A comunicação museológica pressupõe a mediação do objeto museal. Ao abandonar 
sua funcionalidade original, converte-se em signo comunicacional e informacional. 
Essa mudança de estatuto insere o objeto nas leis e bases da teoria da comunicação, 
ou seja, comunicação que implica emissão de mensagem por parte de um emissor 
e, por sua vez, a recepção dessa mensagem por parte de um receptor, ambas 
estruturadas à fonte museu, cujo canal poderá, entre outros, ser a exposição.

Nessa perspectiva, a exposição configura-se como meio de comunicação, ou seja, 
substrato material das formas simbólicas, elemento material por meio do qual 
a informação ou o conteúdo simbólico é fixado e transmitido do produtor para o 
receptor, com finalidades que envolvem objetivos sociopolíticos, culturais, científicos 
ou mesmo de entretenimento. A exposição, igualmente, conjuga-se como sistema 
de informação, na medida em que sua mensagem visa informar contextualmente 
determinado tema para públicos de variados interesses, estimulando a associação de 
ideias e de conteúdos.
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O museu é uma instituição demarcadora de identidade, sendo uma das possíveis 
naturezas da comunicação museal. Na medida em que o discurso institucional 
prevalece, o conteúdo evidencia o comportamento do meio/museu, colocando entre 
parênteses o ponto de vista que envolve o enunciador. A significação explicita-se, a 
mensagem superpõe-se, mesmo quando o conteúdo se inscreve no campo simbólico 
cultural. O sujeito de toda essa ciência é o homem, cuja disposição se submete 
ao conteúdo para sua contemplação adequada, e o objeto é a peça museística a 
conservar, investida na missão de não desaparecer. A esse objeto funcional é 
acrescida a instância de documento, categoria de signo na extensão do presente, do 
passado e do futuro. 

3- Estudo de caso: o museu de arte sacra

O museu de arte sacra deve estar, necessariamente, inserido nas atividades pastorais, 
com o intuito de expressar a vida eclesial por meio de uma aproximação global com 
o patrimônio histórico e artístico. Essas instituições entram com pleno direito nas 
estruturas ordenadas, para a valorização dos bens culturais, mas também colocando 
a serviço a “missão da Igreja”, pelo que devem ser organizados, de modo a comunicar 
o sagrado, o belo, o antigo e o novo. 

Por essa razão, é necessário atuar para que tanto os bens em uso como os que 
se encontram em desuso se interrelacionem, como forma de garantir uma visão 
retrospectiva, uma funcionalidade atual e ulteriores perspectivas, em benefício do 
território, de modo que seja possível coordenar os museus, os monumentos, as 
ornamentações, as representações sagradas, as devoções populares, os arquivos, 
as bibliotecas, as coleções e qualquer outra tradição local. Numa cultura às vezes 
desagregada, somos chamados a tomar iniciativas que tornem possível redescobrir 
o que, cultural e espiritualmente, pertence à coletividade, não no sentido apenas 
turístico, mas propriamente humano. Assim, é possível redescobrir as finalidades do 
patrimônio histórico e artístico, para usufruí-lo como um bem cultural.

Segundo essa visão, perfeitamente postulada pelo Vaticano em sua Carta Circular, 
emitida pela Pontifícia Comissão para os Bens Culturais da Igreja, o museu eclesiástico 
pode converter-se no principal ponto de referência, à volta do qual se anima o projeto de 
uma nova consideração do passado e da descoberta do presente nos seus melhores 
aspectos, muitas vezes desconhecidos. Além disso, apresenta-se como sede para a 
coordenação da atividade conservadora, da formação humana e da evangelização 
cristã em um determinado território. 

As exposições denominadas “Las edades del hombre’’ são mecanismos museográficos, 
por analogia, eficazes para o entendimento da comunicação na museografia dos 
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museus eclesiásticos. Nelas o símbolo e a leitura artística evangélica são elementos 
fundamentais para a criação do espaço museológico eficaz de imersão no universo 
religioso. No espaço do museu eclesiástico, museografia é reconhecer símbolos.   

Pensar o museu a partir de uma estrutura informacional é deslocar o foco museal do 
objeto em si, para abrir um leque de variados níveis de informação, que o formam e 
o inserem no processo cultural. Se, para a museologia, a inserção cultural do objeto 
museológico representa contribuir para o desenvolvimento de sua manutenção, 
pesquisa e comunicação, enquanto herança natural e cultural, os estudos sobre a 
museologia ganham maior consistência ao perceber a necessidade de registrar a 
informação por outro meio que não seja apenas pela preservação ou descrição do 
objeto. A estruturação da informação museológica deve, obrigatoriamente, avaliar os 
diversos planos informacionais e as variadas categorias documentais que exprimem 
e revestem o objeto museal.

Castro (2009) entende que os objetos produzidos pelo homem são portadores de 
informações intrínsecas e extrínsecas, que precisam ser identificadas para uma 
abordagem museológica. A transferência do objeto para o museu envolve um 
processo de descontextualização que a museologia procura compensar. Ou seja: a 
musealização do sagrado depende da eficácia de sua recontextualização e essa deriva 
do poder descritivo e evocativo do conjunto de normas e técnicas museográficas que 
introduzem o objeto no discurso expositivo.

Apesar das tentativas de aproximação, o museu permanece como entidade separada 
do cotidiano. Para além da prática de apresentação minimalista e da informação 
escassa, vulgarizadas como norma ao longo do século passado, a museografia implica 
uma prática cerimonial que acentua a distância entre a exposição e o público. No caso 
do objeto religioso, essa é reforçada pela sobreposição dos dois rituais, dificultando a 
referência à funcionalidade no âmbito da liturgia católica. Por outro lado, a museologia 
tem privilegiado os valores materiais e estéticos que fundamentam a história da arte. 

Sendo preterido o sentido religioso, a descontextualização passa também pela perda 
dos dados relacionados com função, significado e simbologia. Por constatar essa 
carência, a investigação no museu começa a enveredar por metodologias histórico-
sociológicas e semiológicas, para captar a pluralidade de discursos que cada objeto 
encerra.

Simultaneamente, o museu adequa cada peça ao discurso que promove e orienta a 
informação para a temática global em que se insere, mas isso não o isenta de fornecer 
dados marginais e complementares que sustentem um estudo integrado. Ainda que a 
perspectiva do museu seja fragmentada, sob pena de se tornar confusa, o esquema 
de comunicação que elabora tende a privilegiar o público receptor, disponibilizando-
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lhe todas as chaves de leitura que cada um seleciona segundo o próprio arbítrio, 
expectativas e universo cognitivo.

O argumento funciona em duplo sentido: tanto o museu de arte deve veicular o sentido 
religioso do patrimônio que expõe, como o museu de religião não pode negligenciar 
os aspectos materiais e estéticos. A questão tem sido pertinente no que concerne, 
por um lado, à apresentação do patrimônio religioso em instituições oficiais de 
natureza laica e, por outro, ao equilíbrio entre a isenção e o apostolado das iniciativas 
eclesiásticas. 

Configura-se, porém, uma atitude consensual em torno do mérito dos objetos cultuais 
e devocionais, como documento material da vida e da história da humanidade, mas 
também dos vestígios imateriais, nos quais se incluem liturgias, gestos, palavras 
e ambientes que os envolveram. A tomada de consciência acerca do valor desse 
patrimônio determina uma disposição convergente quanto à sua apresentação em 
contexto museológico, qualquer que seja sua tutela.

O museu busca, desse modo, compensar as perdas que impõe ao objeto, investindo 
em estratégias que lhe recuperem o sentido original e, assim, cumprir um processo de 
recontextualização. A articulação mais imediata que o museu estabelece com o objeto 
faz-se por meio da arquitetura, do edifício contentor face a seu conteúdo. 

Cabe ao projeto museográfico incorporar o artifício da recontextualização material e 
criar as superfícies e os volumes sensoriais por meio dos quais o objeto se exprime 
como obra de arte e evoca a primordial função como alfaia religiosa. A sobreposição 
e o ritmo dos espaços vazios e preenchidos, a alternância das luzes e sombras, a 
limpidez ou o domínio da cor, tudo se conjuga no primeiro código apreendido pelo 
visitante. 

Nas exposições temporárias que, nos últimos tempos, têm sido eleitas para veicular o 
patrimônio religioso, a encenação tem atingido níveis pouco frequentes nos museus, 
abandonando a tradicional disposição em vitrines, linear e sequencial. A apresentação 
torna-se mais eclética e abrangente na recuperação do contexto original: a exposição 
do acervo segue a norma canônica e o cenário em que se conjuga procura sintetizar 
o espaço do culto e as circunstâncias do ritual ou da devoção.

A informação textual, eventualmente complementada por registros iconográficos, é 
inevitável no processo de recontextualização. É por intermédio do texto que o museu 
apresenta e descreve as peças expostas e cria a narrativa que  justifica o discurso 
expositivo. O objeto mantém-se, enquanto a informação se amplia, à medida que se 
afasta da matriz: sucinta e genérica no percurso da exposição, mais descritiva na 
periferia, pode tornar-se monográfica ou analítica nas publicações, que ultrapassam 
as fronteiras físicas do museu.

17



No vértice da informação facultada pelo museu, surge uma nova forma de comunicação, 
disponível até as antípodas da exposição. A documentação digital faz a soma dos 
restantes fatores de recontextualização do objeto, que reproduz à exaustão: cria-
lhe um ambiente e o introduz em uma arquitetura própria; recupera-lhe os locais de 
origem e os que lhe testemunharam o devir histórico; aproxima-o de outros que com 
ele conviveram no espaço e no ritual sagrado; anexa-lhe um conjunto aberto de dados 
que, direta ou indiretamente, o informam acerca da forma, da função e do significado. 
O objeto pode ser examinado em moldes variáveis no espaço concreto do museu. 
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Educação Patrimonial no MHAB:
Conhecendo a cidade por meio dos documentos

Joanna Guimarães Fernandes1

Vanessa Barboza de Araujo 2

1- Introdução

A visita aos museus é uma oportunidade de encontro entre o sujeito e as diversas 
culturas e temporalidades. Para que esse encontro seja realmente significativo, é 
necessário saber interpretar exposições, ler objetos, descobrir a história que existe na 
materialidade das coisas. Nessa perspectiva, os bens culturais deixam de ser apenas 
objetos de admiração e passam a ser percebidos como documentos, suportes de 
informações que contribuem para a compreensão das diversas faces das experiências 
sociais nas quais se inserem.

O exercício de interpretar os bens culturais atribuindo-lhes sentido encontra assento 
na Educação para o Patrimônio, que, segundo Grinspum (2001, p. 8), consiste em:

formas de mediação que propiciam aos diversos públicos a 
possibilidade de interpretar bens culturais, atribuindo-lhes os 
mais diversos sentidos, estimulando-os a exercer a cidadania e 
a responsabilidade social de compartilhar, preservar e valorizar 
patrimônios da cultura material e imaterial com excelência e 
igualdade. 

Em sua maioria, os visitantes não têm o hábito de ler e interpretar documentos, 
necessitando de ações mediadoras que os estimulem e os orientem nessa investigação. 
É nesse sentido que apresentamos o trabalho ora proposto: o exercício de leitura de 
um conjunto documental do Museu Histórico Abílio Barreto (MHAB) representativo 
do serviço de bondes em Belo Horizonte – um objeto, um projeto arquitetônico, 
fotografias, jornais e literatura. O objetivo dessa proposta é estimular os participantes 
a ter atitudes investigativas diante dos bens culturais, desenvolvendo habilidades 
para analisar e interpretar documentos.

1. Graduada em História pela Universidade Federal de Minas Gerais; técnica do Setor Educativo do 
Museu Histórico Abílio Barreto/Fundação Municipal de Cultura de Belo Horizonte.

2. Graduada em História pela Universidade Federal de Minas Gerais; coordenadora do Setor Educativo 
do Museu Histórico Abílio Barreto/Fundação Municipal de Cultura de Belo Horizonte.
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2 – A leitura dos documentos

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 interrogar o documento. 

Nesse sentido, é fundamental assumir uma postura mais crítica e reflexiva diante 
do patrimônio. 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. É 
nessa relação dialógica que o patrimônio se torna gerador de reflexão histórica. 

Em um museu, todos os itens do acervo são tratados como documentos. O MHAB 
conta atualmente com cerca de 60.000 documentos, organizados em quatro grandes 
categorias, considerando-se seus diferentes suportes: Acervo de Objetos, Acervo 
Textual, Acervo Fotográfico e Acervo Bibliográfico.

Selecionamos, a seguir, um conjunto documental que nos possibilita conhecer 
aspectos da cidade de Belo Horizonte na época dos bondes, a partir do acervo do 
MHAB.

Como transformar os bens culturais em fonte de conhecimento histórico? Esta é a 
questão que irá orientar nossa análise.

3 – Objetos como documentos

Ao dissertar sobre a relação entre os museus e o ensino de História, Ramos (2004) 
trata da necessidade de desenvolver habilidades para investigar, analisar e interpretar 
os objetos. Segundo o autor, se aprendemos a ler palavras, é preciso exercitar o ato 
de ler objetos, encarando-os como objetos geradores de reflexão histórica. Ele irá 
sugerir que a pedagogia da pergunta contida na palavra geradora de Paulo Freire seja 
apropriada pelos museus e escolas por meio de trabalhos com objetos geradores:

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, entender e sentir que os objetos expressam traços 
culturais, que os objetos são criadores e criaturas do ser humano. 
(RAMOS, 2004, p. 32) .
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As características morfológicas, tecnológicas e funcionais contidas nos objetos são 
reveladoras de aspectos da sociedade que os produziu, usou e mesmo interrompeu 
sua utilização. Ao refletir sobre essas questões, os visitantes ultrapassam o papel de 
meros observadores para participar ativamente da construção de conhecimento. 

O bonde, uma das peças mais atraentes do acervo da instituição, encontra-se 
exposto, em caráter permanente, na área externa do MHAB. Único remanescente da 
antiga frota que existiu em Belo Horizonte, fez sua última viagem no ano de 1963 e foi 
incorporado ao acervo do Museu em dezembro de 1968.

Passaremos, a seguir, a investigar esse objeto:

Qual é a cor do bonde? De que material ele é feito?
Como são suas rodas? Quantas são?
Como são os bancos? Quantos são?
Qual é a frente do bonde?
Onde e quando foi produzido?
Para que servia o bonde?
Como o bonde funcionava?
Como era cobrada a passagem?
Para que serviam as cortinas de lona?
Como as pessoas subiam no bonde?  
Para que serviam as varas laterais de madeira?
A qual linha pertencia este bonde?

                                                                                              Bonde, início do século XX - Acervo MHAB
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Onde estão as propagandas no bonde? Que produtos anunciavam?
Como era a cidade na época dos bondes?
O bonde era um meio de transporte perigoso? Aconteciam acidentes?
Qual a velocidade dos bondes?
Seria possível existir esse meio de transporte nos dias atuais? Por quê?

A observação atenta e investigativa do objeto pode revelar muitas características da 
sociedade que o produziu e utilizou. Nessa perspectiva, o bonde desloca-se do lugar 
de simples atrativo, peça rara que desperta a curiosidade, para ocupar o lugar de 
documento, objeto gerador de reflexão histórica. 

O serviço de bondes da nova capital foi inaugurado em 1902. Sua implantação e 
ampliação estavam diretamente vinculadas à disponibilidade de energia elétrica. 
No ano de sua inauguração, foi publicado o regulamento dos serviços de bondes, 
que ditava as normas de comportamento dos usuários e estabelecia as funções dos 
funcionários. Ao motorneiro cabia a direção do veículo e a responsabilidade pela 
segurança no trajeto. Pelo fato de não fazer manobras, o bonde tinha duas “frentes”: 
no final do trajeto, o motorneiro usava uma alavanca que transferia a direção do bonde 
para o outro lado. Os encostos dos bancos também mudavam de posição, de acordo 
com a direção que o bonde seguia. 

Ao condutor cabia a cobrança da passagem e o controle sobre o motorneiro quanto à 
velocidade (máxima de 20 km/h), ao itinerário e aos horários. O condutor cobrava as 
passagens passando de banco em banco, circulando pelos estribos – estruturas de 
madeira instaladas dos dois lados do bonde, servindo de degrau para o acesso dos 
passageiros. 

Os passageiros não podiam subir e descer com o veículo em movimento, tampouco 
viajar dependurados nos estribos. No entanto, as normas de conduta e segurança 
eram sistematicamente descumpridas. As varas móveis de madeira, nas laterais dos 
bondes, tinham como objetivo impedir a entrada e a saída de passageiros com o 
bonde em movimento, visando à diminuição de acidentes. 

O crescimento populacional e a intensa ocupação da cidade exigiam constante 
ampliação da frota e expansão dos itinerários, o que foi motivo de crises recorrentes 
no serviço de bondes. A partir dos anos de 1950, esse serviço foi gradativamente 
substituído por linhas de trólebus e ônibus, até sua total desativação, em 1963. As 
últimas linhas que circularam na cidade foram aquelas que serviram aos bairros 
Cachoeirinha, Gameleira, Bom Jesus, Horto, Padre Eustáquio e Cidade Ozanam. 
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4- Projetos arquitetônicos como documentos

A arquitetura expressa nas suas obras as características da sociedade que a concebeu. 
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 daquela 
época e lugar. Sendo assim, os projetos arquitetônicos e as próprias edificações 
constituem documentos históricos e são ricas fontes de pesquisa. 

No MHAB, estão preservados dois projetos para abrigo de pedestres. Selecionamos 
para estudo o projeto arquitetônico intitulado Galeria de abrigo no ponto dos bondes 
na Avenida Afonso Pena:

 Projeto arquitetônico: Galeria de abrigo no ponto dos bondes na Avenida Afonso Pena, 1919 - Acervo MHAB
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O questionamento desse documento poderá revelar muitos aspectos da sociedade 
que o projetou:

Quem é o autor do projeto? Quem o encomendou?
Qual é a data?
Onde seria construído? O projeto foi executado?
Quais são as inscrições que aparecem no projeto?
Qual o seu conteúdo?
Está filiado a qual estilo arquitetônico?

O documento em questão tem como suporte papel cartão no tamanho 94,4cm x 54cm, 
técnica nanquim e aquarela. Datado de 1919, o projeto arquitetônico é de autoria do 
Escritório de Arquitetura Octaviano Lapertosa e não chegou a ser executado. Seu 
conteúdo consta de fachada lateral, fachada principal, corte transversal e planta baixa 
da edificação, situando a frente do Correio e a frente da Estação Elétrica. Nota-se 
espaço para café e charutaria, cabine telefônica, lavabo, espaço para comércio de 
revistas, jornais e bombons, além de balcão externo para flores.

Filia-se ao ecletismo, estilo arquitetônico que marcou a Belo Horizonte dos primeiros 
anos. A escolha pelo ecletismo como estilo inicial das construções da nova capital 
realizou-se sob a influência das inúmeras construções que tomaram a Europa do século 
XIX, mesclando diversos estilos, utilizando novas técnicas construtivas e fazendo uso 
de materiais como o ferro e o vidro. Em um mundo marcado por industrialização, 
urbanização, novas formas de pensamento e novas relações socioculturais, o ecletismo 
representa a cultura europeia do século XIX, relacionada à busca pelo passado e à 
existência de novas realidades urbanas.  

O abrigo projetado pelo Escritório de Arquitetura Octaviano Lapertosa apresenta 
cúpula em esfera, com pináculos góticos que se repetem nas interseções das quinas, 
frontão com colunas dóricas, encimado por curva ampla, característica do barroco, 
com volutas laterais. Elementos fitomorfos, característica do art nouveau, aparecem 
nas luminárias em forma de botão de rosa e folhas, que acolhem as escamas da 
cúpula. Colunas jônicas com frisos sustentam a cobertura.

A inauguração do serviço de bondes empolgou a cidade. O primeiro bonde a circular fez 
a volta pela Rua Pernambuco e desceu Bahia, aplaudido pela população. Inicialmente, 
foram implantadas quatro linhas de bondes: Estação, Ceará, Pernambuco e Quartel. 
A empolgação inicial logo cedeu lugar à realidade. As reivindicações pela ampliação 
das linhas, pelo aumento do número de bondes, pela manutenção dos carros, pelo 
cumprimento dos horários e construção de abrigos eram constantes. 
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O primeiro abrigo de passageiros foi construído em 1903, na Avenida Afonso Pena, 
esquina com Rua Ceará. Registra-se, em 1907, a construção de um abrigo na Rua 
Pernambuco. Em 1910, foi inaugurada, na Afonso Pena, esquina com Rua da Bahia, 
a Agência de Bondes. As diversas linhas passaram a ter um ponto final em frente à 
agência, onde a população fazia as baldeações para percursos intraurbanos. 

Reportagens sobre o assunto em OMNIBUS...(1996, p. 52) atestam a falta de conforto 
oferecida pela estação, cuja estrutura não oferecia abrigo para os passageiros, que 
ficavam expostos às intempéries, esperando os bondes por longo período. O projeto 
para abrigo ora analisado data de 1919 e não foi executado. Somente em 1926 
essa melhoria foi implementada. Construiu-se, na Avenida Afonso Pena, em frente à 
agência, um sofisticado abrigo para pedestres: além de cumprir sua função primeira 
– abrigar os passageiros –, tratou de oferecer também pequeno comércio de jornais, 
cigarros e bombons.  

Essa obra reforçou a posição emblemática assumida pelo entroncamento da Avenida 
Afonso Pena com Rua da Bahia. Ponto de referência na vida dos belo-horizontinos, 
o Bar do Ponto tinha esse nome por localizar-se em frente ao ponto dos bondes. 
Tratava-se de um café instalado no andar térreo do Hotel Globo, inaugurado em 1907, 
que funcionou até final dos anos de 1930, representando um marco na vida cultural e 
política da cidade. 

Em 1937, o ponto central dos bondes foi transferido para a Praça Sete, evidenciando 
a superação do entroncamento do Bar do Ponto como eixo central da zona urbana. 
O antigo abrigo foi demolido e pouco depois se restabeleceu no local uma simples 
parada para embarque e desembarque de passageiros. 

5 - Literatura como documento

A História encontra na literatura uma rica fonte de pesquisas. Os textos literários 
podem confirmar, complementar ou preencher lacunas de outras fontes de pesquisa. 
Em muitos casos, há mais informações na literatura sobre o modo de viver e de 
pensar do que nos livros de História. Isso porque o cotidiano foi desconsiderado pelos 
historiadores do século XIX e das primeiras décadas do século XX, mais preocupados 
com os aspectos políticos e econômicos. Mesmo que o texto literário seja fruto do 
esforço de criação do autor, é produzido em um contexto histórico e por isso reflete as 
ideias e os valores coletivos, a visão de mundo da sociedade de seu tempo.

Pedro Nava, um dos principais memorialistas da literatura brasileira, recria, por meio 
de suas memórias, experiências vivenciadas na Belo Horizonte dos anos de 1910 e 
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1920. Nava nasceu em 1903, em Juiz de Fora, e viveu na capital mineira de 1913 a 
1916 e de 1921 a 1931. Mudou-se definitivamente para o Rio de Janeiro em 1933, 
vindo a falecer em 1984. Fascinado pelos lugares onde viveu e frequentou, o autor 
os retrata registrando literariamente sua geografia. Pedro Nava não se restringe à 
descrição meramente física das cidades; ele acompanha a movimentação urbana e 
apresenta uma análise da sociedade de seu tempo.

Esses trajetos eram extremamente românticos e permitiam aos 
namorados passar e repassar nas casas das eleitas janelando; 
multiplicar essas passagens mediante trajetos retomados, 
quando os via Bahia e via Afonso Pena se encontravam nos 
abrigos. Esses abrigos eram barracões de madeira por onde se 
engolfavam as ventanias soltas e as chuvas. Pelo escancarado 
Abrigo Ceará passavam as águas dos lados da Serra do Curral e 
os uragões desciam do Pico; pelo Pernambuco de par-em-par, as 
avalanches do Acaba-Mundo e os ciclones da Serra da Piedade, 
além fronteira. Seu interior era pontilhado de escarros, de mijadas 
e cagadas noturnas de guarda civil. Neles, as senhoras e as moças 
só entravam acossadas pelas intempéries. Preferiam esperar 
os bondes nos passeios circundantes para evitarem a vista dos 
desenhos das paredes de dentro: alegorias fálicas com proporções 
de salame e ênfase de zepelins, de permeio a triângulos e a fusos 
vulvares – representação, aliás, muito mais rara. Os desenhistas 
canhestros, para evitarem dúvidas, escreviam em letra de imprensa 
as designações masculinas e femininas adequadas a cada símbolo. 
Além dos desenhos, havia quadrinhas obscenas, pensamentos 
pornográficos, injúrias ao Presidente do Estado, aos Secretários, aos 
Deputados, ao Carvalho Brito, aos Doutores Delegados, à Egrégia 
Relação, à tarasca do P.R.M., ao Clero Diocesano, aos Senhores 
Professores, fora a distribuição ampla de capelas de cornos e de 
putas-que-o-pariu à população em geral – o eterno desabafo, que 
aliviava, de baixo para cima, os que sentiam, de cima para baixo, 
o peso das prerrogativas, dos direitos adquiridos, da mais-valia, da 
piedade exemplar, das delicadezas de sentimento e da moralidade 
irrepreensível da Tradicional Família Mineira.(sic).

(NAVA, 1973, p. 112-113)
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6 - Fotografias como documentos

Todo gênero de fotografia pode ser objeto de estudo da História: retratos de pessoas, 
fotos de famílias, de grupos de profissionais, de políticos, de esportes, de arquitetura, 
paisagens urbanas ou rurais, registros de viagens, cartões-postais. Os instantâneos ou 
as fotografias não posadas documentam, com espontaneidade, aspectos do cotidiano, 
e uma sequência de fotos pode contribuir para contar uma história eloquente, ainda 
que sem palavras.

A foto, apesar de retratar a realidade, não deve ser entendida como uma cópia fiel do 
real. As imagens congeladas podem ser interpretadas além das aparências, sendo 
percebidas, também, como produto das escolhas de quem as realizou.  O que foi 
registrado? Sob que ângulo? Por quem? Para quem? Por quê? Onde? Quando? Que 
impressão causa a fotografia? 

Para o estudo da cidade e de suas transformações, as fotografias constituem importante 
fonte histórica. Selecionamos, no acervo do MHAB, uma foto cuja observação atenta 
e investigativa poderá revelar muito da paisagem da cidade na época dos bondes.

 Praça Sete de Setembro, década de 1940 - Acervo MHAB
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Que lugar é este? Quais são os elementos que contribuíram para a identificação da 
imagem?
Justifique a denominação dada à Praça Sete.
De quando é esta foto?
Qual é o meio de transporte que aparece na imagem?
Qual a função das construções observadas no centro da Avenida Afonso Pena?
Quais são os edifícios que você reconhece?
Qual a sua definição de praça?   
Quais são as alterações que podemos observar em relação à Praça Sete atual?

A foto em questão apresenta a Praça Sete na década de 1940. O nome original da 
praça, quando planejada pela Comissão Construtora da Nova Capital, era 14 de 
Outubro. A mudança do nome ocorreu em 1922, no dia 7 de setembro, quando o 
então presidente do Estado, Raul Soares, decide homenagear o centenário da 
independência do Brasil. A pedra fundamental do obelisco, popularmente conhecido 
como “Pirulito”, foi lançada nessa data e inaugurada em 7 de setembro de 1924.

Ainda no início da década de 1920, a rede bancária e o comércio começaram a ser 
instalados nas imediações da praça, valorizando a área. Outro sinal dessa valorização 
é a implantação, em 1923, de uma linha de bondes que partia da Praça Sete, passava 
pelas ruas Rio de Janeiro, Espírito Santo e Aimorés, indo até a Rua da Bahia.

Na década de 1930, a Praça Sete tornou-se efetivamente o centro da cidade, 
caracterizado pela concentração de lojas e bancos. Começaram a surgir novas 
construções verticalizadas, exemplares de uma arquitetura moderna, identificada 
por muitos com o progresso. Em 1932, foi inaugurado o Cine Brasil, marco cultural 
e arquitetônico dos novos tempos. Em 1937, deu-se o desvio do eixo central dos 
bondes do entroncamento da Avenida Afonso Pena com Rua da Bahia para a Praça 
Sete. Foram construídos dois novos abrigos e, em torno do “Pirulito”, foi montada 
uma rótula de trilhos por onde circulavam os bondes de todas as linhas. A Praça Sete 
tornava-se o ponto de confluência dos deslocamentos dos moradores da cidade, pois 
os bondes iam de bairro a bairro e, para isso, passavam pela circular em torno do 
obelisco.

Em 1939, foi inaugurado o Café Nice, importante palco de debates políticos e 
intelectuais. Na década de 1950, marcada pelo intenso crescimento da população, 
foram implantados os trólebus e o sistema de ônibus da capital foi ampliado. Os 
bondes deixaram de passar pela Afonso Pena e os abrigos da Praça Sete foram 
demolidos. 

Na década de 1960, mais uma vez, a Praça Sete passou por alterações em seu 
entorno. Em 1962, na administração do prefeito Amintas de Barros, o obelisco foi 
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retirado da praça. No ano seguinte, os fícus, responsáveis pela arborização da Praça 
Sete e boa extensão da Avenida Afonso Pena, foram cortados, mudando drasticamente 
a paisagem urbana.

7 - Jornais como documento

O jornal desempenha importante papel na divulgação, na interpretação e até na 
produção dos acontecimentos. Assim como a História, o jornal também dedica atenção 
especial ao fato, ao acontecimento. Entretanto, a História estuda o fato inserido em 
uma visão de processo histórico, ao passo que o jornal o trata de forma imediata, 
enquanto é notícia. 

Como qualquer tipo de documento, o jornal deve ter suas informações comparadas 
às de outros documentos. Quando fonte de pesquisa, apresenta vantagens. Como é 
publicado periodicamente, estabelece a cronologia dos fatos. Se pesquisado como 
um todo, considerando a totalidade da publicação em intervalos de tempo, é também 
instrumento para a contextualização do fato pesquisado, porque traz notícias sobre 
diferentes assuntos, compondo uma memória do cotidiano. Uma atenção necessária 
para o uso do jornal em pesquisas históricas é que ele apresenta uma relação com as 
correntes políticas e ideológicas. 

Selecionamos, a seguir, notícias que revelam aspectos cotidianos da Belo Horizonte 
da época dos bondes. 

Os motorneiros da Companhia de Viação Urbana são pândegos e 
folgazões ao extremo.
Hontem, os passageiros de um bond que seguia para a Floresta 
tiveram o prazer de serem conduzidos dentro de um carro 
carnavalesco, pois um vermelho germânico motorneiro armou um 
verdadeiro Zé Pereira com o tocar rithimico e ensurdecedor da 
campanhia de aviso, para gáudio e folia da molecagem vagabunda 
da Praça da Estação e suas imediações.
Afinal, a pedido de algumas pessoas sérias, o condutor resolveu 
mandar parar aquele barulho todo, quando já se ia na subida da 
Floresta.
São sempre as mesmas bellezas da CVU, onde tudo anda à matroca 
(sic).

 (OS MOTORNEIROS..., 1913, p. 1)
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No tempo de frio é constante verem-se os motorneiros accionar com 
rapidez o control e o freio dos bondes, parando-os aos arrancos, 
para ficarem mais tempo com as mãos nos bolsos, quando ellas 
deviam estar sempre sobre as manivelas, para facilitar qualquer 
açcão de urgencia. 
No entanto, assim não acontece, e os bondes percorrem grandes 
trechos sem intervenção de seus motorneiros, fazendo curvas com 
velocidade excessiva. 
Além disso, ha motorneiros que gostam de prosear com os 
passageiros que lhes estão próximos e raramente olham para a 
linha onde deve o bonde passar, acontecendo muitas vezes, quando 
ha passageiros a embarcar em um ponto, ou não parar o bonde ou 
parar com rapidez, alem do ponto (sic).

(OS SERVIÇOS..., 1929, p. 2)

Aquele trecho da Rua da Bahia, junto ao muro dos Correios, 
regorgita de gente a todas as horas do dia. Homens, mulheres, 
crianças de todas as cores e categorias ali estacionam, 
comprimindo-se, esbofando, suando, sob a canícula à espera 
de um bonde ‘Cruzeiro’ ou ‘Floresta’. Os bondes chegam e 
saem de espaço a espaço, após curta demora, renovando a 
carga humana. Estão sempre cheios. Tanto os que galgam 
a rua da Bahia, como os que correm pelo viaduto. A certas 
horas, a onda humana cresce, engrossa, distende-se do 
longo passeio, dum lado e doutro da rua. Dir-se-iam dois 
contingentes adversários, dispostos um defronte do outro, em 
linha de batalha, à espera do sinal de ataque. E este sinal é 
dado pelo aparecimento de um bonde, na curva, lá em baixo. 
Os contingentes humanos avançam em desordem e dá-se o 
conflito nos balaústres do veículo. É a luta de vida ou de morte 
para alcançar um lugarzinho, uma ponta de banco. Nesses 
momentos afoitos, são raros os rasgos de cavalheirismo para 
com as damas, que levam naturalmente desvantagem no 
embate, menos lestas para galgar o estribo. É excepcional o 
gesto de um paladino que renuncia ao seu lugar, feramente 
adquirido, para cedê-lo a uma dama aflita. Na ânsia de chegar 
primeiro, todos se esquecem das normas de boa civilidade e 
só mesmo o encanto irresistível de uma filha de Eva poderá 
comover a fereza do Adão que tem pressa (sic).

(CORREIO MINEIRO, 1933)
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... viajar de bonde em Bello Horizonte é expor-se a uma série de 
aventuras. Começa pelos motorneiros, que amam a vertigem da 
velocidade e, generosamente, querem que os passageiros sintam 
o perigo constante, com os carros a correr sobre trilhos velhos e 
gastos; vem, depois, o conductor que, quasi sempre mal-humorado, 
tenta o passageiro para os exercícios de uma troca de sopapas, 
quando põe o carro em movimento antes que a pessoa que deu o 
sinal de parada tenha descido. Se isso já não fosse sufficiente, a 
Companhia creou, ultimamente, a diversão dos postes junto às linhas 
de bonde. Ao descer, o passageiro precisa ser equilibrista emerito 
para que não soffra fractura do craneo, com morte immediata... Que 
cada cidadão, antes de tomar o seu bonde, faça o testamento com 
todos os sacramentos... (sic).

(UMA VIAGEM..., 1935)

Qual é a temática tratada pelas notícias?
Quais jornais constam nesta seleção? Qual a data das notícias? 
O serviço de bondes foi bem sucedido?
Quais são os problemas denunciados?
Qual a visão dos jornalistas sobre os funcionários dos bondes?
O serviço atendia à demanda da população?
Denúncias sobre questões cotidianas nas grandes cidades têm espaço nos jornais de 
hoje? Como essas notícias são veiculadas? 

Em 1902, ano da inauguração do serviço de bondes, foi publicado o seu regulamento 
(OMNIBUS...,1996, p. 42). Este instrumento fixava as normas de funcionamento do 
serviço e visava adequar o comportamento da população às normas de civilidade e 
modernidade almejadas pela nova capital de Minas. Estabelecia a função de cada um 
dos empregados dos bondes: o motorneiro era responsável pela direção do veículo, 
devendo realizá-la de forma segura. Cabia ao condutor a cobrança da passagem 
e o controle sobre o motorneiro quanto à velocidade, ao itinerário e aos horários, 
além da vigilância sobre passageiros indesejáveis, como loucos, ébrios e turbulentos, 
indivíduos maltrapilhos e descalços. 

A superlotação dos veículos, a viagem nos estribos e a entrada ou saída com o 
veículo em movimento eram proibidos. Os bondes tinham pontos de embarque e 
desembarque pré-estabelecidos, mas também podiam parar em cruzamentos de ruas 
ou avenidas. As queixas dos passageiros e o registro dos objetos perdidos deveriam 
ser feitos em livros disponibilizados na “Agência da Estação”. 

Por meio das notícias apresentadas, podemos observar que o regulamento foi 
sistematicamente descumprido, sendo os jornais um veículo privilegiado para as 
denúncias sobre o serviço de bondes oferecido à população. 
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8 – Conclusão

O olhar indagador não se limita às questões do passado. As evidências materiais do 
tempo remoto instigam à problematização do tempo presente:

Como se dá o transporte coletivo em Belo Horizonte? Os serviços de ônibus e de 
metrô atendem às necessidades dos usuários? As tarifas são justas? Como são as 
condições de trabalho dos funcionários? Os usuários respeitam as regras de utilização 
dos veículos? Quais as condições dos pontos de ônibus e das estações de metrô? O 
planejamento urbano preocupa-se em oferecer melhores condições para o pedestre? 
Estimula-se a implantação de transportes alternativos que levem em consideração 
a preservação do meio ambiente? Estratégias ecologicamente sustentáveis estão 
sendo usadas?

De acordo com Ramos (2004, p. 35),

Procedimentos dessa natureza desenvolvem o saber histórico 
através dos objetos, criam condições para a constituição de 
problemáticas históricas a partir do cotidiano vivido. Desse 
modo, vai se compondo uma pedagogia dos objetos como 
prática envolvida na pedagogia da pergunta e da indignação.

Esse exercício de interpretar os bens culturais atribuindo-lhes sentido encontra assento 
na Educação para o Patrimônio, que implica construir as bases de uma sociedade que 
respeite o passado, as tradições e as diferenças, que valorize a diversidade cultural 
e se comprometa com a preservação do patrimônio. Mais do que guardar os bens 
culturais e sistematizar suas informações, torna-se fundamental promover ações que 
facilitem a apreensão do bem cultural pelo público. 
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1- Introdução

Publicada no final de 2008, a Coleção “Histórias de Bairros de Belo Horizonte” é o 
primeiro produto do projeto de mesmo nome mantido pelo Arquivo Público da Cidade 
de Belo Horizonte (APCBH). Já foram lançados seis cadernos paradidáticos, voltados 
para crianças de 9 a 12 anos, sobre os bairros das regionais Barreiro, Centro-Sul, 
Leste, Nordeste, Noroeste e Venda Nova, além do Livro do Professor, que apresenta 
a metodologia utilizada na construção do material.

O APCBH, criado em 1991, é hoje responsável pelos processos de gestão, 
recolhimento, preservação e acesso aos documentos produzidos ou recebidos pelos 
poderes Executivo e Legislativo municipais, além de cuidar de acervos de origem 
privada que contêm informações de interesse público. 

Justamente por lidar com um patrimônio documental que diz muito sobre a trajetória 
da cidade e de suas diversas regiões, o Arquivo recebe muitas e variadas demandas 
de acesso e desenvolve ações de pesquisa voltadas para a história local. Ao 
desenvolver, desde 1999, o projeto então chamado “História dos Bairros de Belo 
Horizonte”, a equipe da instituição procura estabelecer um diálogo com a população 
belo-horizontina acerca das possibilidades de aproximação entre a comunidade local, 
com destaque para os estudantes, e o acervo do APCBH.

Com o lançamento da Coleção4, a expectativa da construção de um diálogo sobre a 
história local e a leitura de documentos no espaço escolar se ampliou. Procura-se, 
aqui, explorar um pouco as questões que nortearam a produção do material.

1. Graduado em História; mestre em História pela Universidade Federal de Minas Gerais; coordenador 
da Coleção “Histórias de Bairros de Belo Horizonte”; técnico do Arquivo Público da Cidade de Belo Hori-
zonte/Fundação Municipal de Cultura.

2. Graduada em História; mestre e doutoranda em História pela Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG); pesquisadora e redatora do projeto Coleção “Histórias de Bairros de Belo Horizonte”; professo-
ra assistente substituta no curso de História da UFMG.

3. Graduada em História; mestre em Educação e doutoranda em História pela Universidade Federal de 
Minas Gerais; consultora em Educação Patrimonial no projeto Coleção “Histórias de Bairros de Belo 
Horizonte”.

4. A Coleção foi viabilizada pela parceria com a Associação Cultural do Arquivo Público da Cidade de 
Belo Horizonte (ACAP-BH), contando com recursos da Lei Municipal de Incentivo à Cultura e patrocínio 
da Redecard. 35



2- Qualificação do acesso e educação patrimonial no APCBH

Já na origem do projeto “História dos Bairros de Belo Horizonte”, detectava-se uma 
série de preocupações referentes aos serviços rotineiramente prestados pelo APCBH, 
com destaque para o acesso aos documentos sob sua guarda. A própria criação do 
projeto está associada a esse aspecto.

Na condição de instituição de guarda do acervo documental do Poder Público municipal 
belo-horizontino, o APCBH constitui um dos espaços de referência para consultas e 
pesquisas das mais diferentes matizes. De pesquisadores acadêmicos, passando pelo 
cidadão em busca de comprovação de seus direitos, até estudantes que vivenciam 
seus primeiros contatos com fontes de informação, a instituição depara-se com ampla 
gama de demandas de acesso a seu acervo.

Dentre as consultas realizadas no Arquivo, desde o início de seu funcionamento, 
detectou-se que, regularmente, alunos do Ensino Fundamental se dirigem à instituição 
em busca de informações a respeito da história de Belo Horizonte, com especial 
destaque para a trajetória de seus bairros. Vale destacar que, em meio à pluralidade 
do público, os estudantes representam a maior parcela dos usuários, algo em torno 
de 60%. 

Ao contrário das bibliotecas ou, até mesmo, dos museus, o acervo de um arquivo, 
pela sua natureza e por seu grande volume, é arranjado de acordo com o princípio da 
proveniência, que busca valorizar, em primeiro lugar, a memória da lógica administrativa 
da produção dos documentos. Assim, pela própria natureza da documentação 
arquivística e da forma como é organizada, os estudantes convivem com algumas 
dificuldades para acessar a informação, que não se classifica por assunto, modo de 
consulta com o qual estão mais acostumados.

Essa é uma realidade que não se restringe ao APCBH. Arquivos municipais de 
diferentes partes do país convivem com demanda e dificuldades similares. Nessa 
perspectiva, a preocupação em qualificar o acesso às informações sobre os bairros 
está presente em inúmeras instituições.

No caso do Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte, a percepção de tal demanda 
na prestação do serviço de acesso ao acervo sob sua guarda levou, no ano de 1999, à 
criação do projeto de pesquisa “História dos Bairros de Belo Horizonte”. Tal ação tinha 
por objetivo inicial levantar as informações referentes aos diferentes bairros da capital 
mineira, de modo a facilitar a consulta dos usuários que se dirigiam à instituição. 
Iniciou-se pela pesquisa documental e pela organização dos dados, de acordo com a 
região da cidade.
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Durante cerca de cinco anos, o projeto concentrou-se em um levantamento realizado no 
acervo do APCBH e de outras instituições responsáveis pela guarda de documentação 
referente a Belo Horizonte. Por meio da pesquisa, foi-se organizando o que existia 
sobre cada bairro nesses diferentes conjuntos de fontes, com a produção de fichas e 
arquivos digitais que reuniam os dados de cada região.

Essa primeira ação já se refletia no atendimento aos usuários, com uma percepção 
mais clara dos técnicos do Arquivo sobre a potencialidade de cada fundo5 e coleção6 
existentes na instituição. Assim, ao receber um estudante ou um pesquisador, a equipe 
do APCBH se mostrava mais qualificada para atender às suas demandas, quando o 
assunto procurado era a história de Belo Horizonte e de seus bairros.

Nesse sentido, a ação de pesquisa não apenas supre a demanda gerada pelos usuários 
do Arquivo, como também qualifica o próprio tratamento do acervo por parte dos 
técnicos da instituição, que identificam, por meio dos levantamentos, potencialidades 
até então desconhecidas de seus conjuntos documentais. Tal informação orienta, por 
exemplo, a definição de fundos ou de coleções que merecem um esforço maior de 
descrição, haja vista a inviabilidade de inventários mais aprofundados para todo o 
acervo, considerando o seu enorme volume.

Cumprida a primeira etapa do levantamento documental, com a pesquisa em diferentes 
fundos e coleções sob a guarda do APCBH e nos acervos de outras instituições, o 
próximo passo do projeto consistia na definição de produtos que permitissem a difusão 
das informações levantadas pela equipe de pesquisadores e estagiários envolvida no 
projeto “História dos Bairros de Belo Horizonte”.

Como o público interessado nos dados referentes à trajetória dos bairros da capital 
mineira era constituído majoritariamente de estudantes do Ensino Fundamental, esse 
contingente foi definido como o destinatário preferencial do material a ser produzido.

Alguns formatos foram pensados, optando-se pela publicação de caráter didático, tendo 
em vista a possibilidade de apresentar, de forma mais consistente, as informações 
coletadas, além de permitir uma circulação mais duradoura dos resultados da pesquisa 
e de propiciar aos educadores e aos estudantes diferentes formas de operar com os 
dados relativos às histórias de bairros.

5. Fundo é o conjunto de documentos originados de uma mesma secretaria ou de órgão já extinto com 
funções similares à de secretaria atual.

6. No APCBH, as coleções representam os conjuntos de documentos oriundos da acumulação de parti-
culares, ou reunidos artificialmente, para facilitar o acesso dos consulentes.
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Passaram-se alguns anos, até que se tornou possível viabilizar a confecção das 
publicações. Nesse período, novas questões se apresentaram, especialmente a 
partir da experiência acumulada envolvendo as atividades do Programa de Educação 
Patrimonial mantido pelo Arquivo Público da Cidade. O contato com as turmas de Ensino 
Fundamental, ensejado pelas visitas que a equipe do APCBH recebe regularmente, 
apontou, mais uma vez, para a necessidade de se trabalhar a natureza da informação 
sob a guarda do Arquivo: os documentos, em toda a sua pluralidade, não só escritos 
de natureza oficial, mas também periódicos, mapas, fotografias, desenhos técnicos 
etc.

3- A Coleção “Histórias de Bairros de Belo Horizonte”

Em 2007, deu-se início à produção da Coleção “Histórias de Bairros de Belo Horizonte”. 
Já no momento da definição das estratégias a serem adotadas, algumas questões 
se colocavam quanto à relação que se pretendia estabelecer entre o APCBH, seu 
acervo, a comunidade escolar e o universo dos usuários da instituição em geral. Qual 
seria a melhor forma de apresentar a informação coletada, tendo em vista a origem 
da demanda e a vocação do Arquivo como espaço de consulta e pesquisa? Essa 
foi uma das preocupações que nortearam a confecção dos cadernos da Coleção, 
especialmente no que diz respeito à qualificação do acesso ao acervo documental. 

Tendo essa questão em mente, não bastaria à equipe produzir textos que 
sistematizassem as informações coletadas ao longo do levantamento. Era necessário 
desenvolver estratégias de aproximação entre o público escolar e o acervo do APCBH. 
Para tanto, foi importante promover um debate sobre a estrutura dos cadernos, de 
modo a evitar dois extremos: de um lado, uma publicação que apresentasse versão 
terminada da trajetória dos bairros da capital mineira, o que, ao contrário do desejado, 
desestimularia a pesquisa, já que apresentaria um produto pronto e fechado a 
interpretações diversas; de outro, um apanhado de fontes ou de informações sem 
qualquer tratamento, que não dialogasse acerca das possíveis chaves de compreensão 
ou mecanismos para a leitura de documentos, furtando-se ao desafio de formar novos 
leitores para o acervo sob a guarda do Arquivo e de outros centros de memória da 
cidade.

Nessa perspectiva, a equipe envolvida na produção do material optou por privilegiar 
publicações que permitissem aos estudantes tomar contato, ainda que de maneira 
preliminar, com a trajetória histórica da cidade e de seus bairros, ao mesmo tempo 
em que pudessem abrir novas possibilidades de interpretação e de aprofundamento 
nesses temas, apresentando as potencialidades do patrimônio documental como 
ferramenta para a formulação de outras versões.
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Tal escolha evidencia a percepção de atuação do Arquivo perante a população da 
cidade. A instituição é responsável pela guarda do acervo documental produzido pela 
administração pública municipal e dos documentos de origem privada que trazem 
informações de interesse do cidadão belo-horizontino. Nessa medida, em sua política 
de garantir o acesso a tal patrimônio, deve proporcionar meios para que o cidadão 
possa ter ciência da existência desse bem comum, assim como garantir mecanismos 
para que essa informação seja apropriada com qualidade.

Partindo de tais premissas, definiu-se uma estrutura que conjugasse textos e atividades 
de leitura de documentos. Inicialmente, os cadernos apresentam a trajetória geral 
dos bairros, relacionando-os às principais transformações ocorridas nas regionais 
em que se situam, assim como na cidade. Não se pretende formular interpretações 
definitivas dos processos, como o próprio título da Coleção – “Histórias de Bairros de 
Belo Horizonte” –, no plural, evidencia.

Na segunda parte do material, as atividades de leitura de documentos buscam 
proporcionar uma reflexão sobre as potencialidades do trabalho com essa fonte 
de informação em sala de aula, assim como apresentar estratégias e desenvolver 
habilidades relacionadas à compreensão e à interpretação dessas evidências.

Ao adotar esse formato, o Arquivo propõe um diálogo com educadores e estudantes, 
apresentando um material que, longe de encerrar uma discussão sobre a trajetória 
histórica das regiões da cidade, incita a emergência de uma série de questionamentos, 
cujas respostas podem estar no cotidiano dos alunos, no espaço da cidade e – por 
que não? – em meio aos documentos sob sua guarda.

4- Narrativa de histórias de bairros: desvendando o lugar onde 
vivemos

Os espaços de convivência cotidiana podem esconder do olhar habitual as marcas do 
seu passado. É comum aos turistas estarem mais atentos à presença do passado em 
uma comunidade, em uma rua ou em um imóvel do que seu próprio morador. Esse 
passado, presente nas praças, nas ruas, nas escolas, nas empresas e nas indústrias, 
no comércio e nas igrejas, entretanto, não se revela somente na exterioridade material 
de seus monumentos e de sua arquitetura. É também responsável pelos laços de 
familiaridade entre as pessoas que nele convivem e contribui para a construção – 
no presente – de uma identidade entre os membros da comunidade. Como tal, está 
sujeito a um processo contínuo de vivência, que altera sua significação e, às vezes, 
nem é percebido pelos turistas, mas é sentido pelos moradores. 
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A Coleção “Histórias de Bairros de Belo Horizonte” pretende tornar mais apurado o 
olhar do cidadão sobre o lugar onde vive. O ambiente urbano foi abordado como um 
produto da ação humana, cujo resultado não envolve apenas as formas construídas 
que são vistas na paisagem, mas as relações políticas, sociais e afetivas que nele 
são construídas. Procurou-se mostrar que o lugar em que se habita não é estático, 
mas está inserido nas dinâmicas de transformação do espaço e que todos participam 
dessa alteração. Assim, o estabelecimento comercial que hoje se frequenta pode ter 
sido uma casa residencial no passado; uma pracinha agora esquecida no meio de 
avenidas movimentadas, um importante ponto de encontro e de sociabilidade dos 
antigos moradores. 

A administração municipal participa desse processo de transformação, executando ou 
fiscalizando as mudanças que ocorrem na cidade. Suas ações geram evidências que 
constituem os documentos que são acessíveis no APCBH.   

A alteração dos significados e das funções dos lugares da cidade representa, ao 
mesmo tempo, uma perda e um ganho para a comunidade. Se, de um lado, apaga uma 
parte do passado, na medida em que seleciona o que deve ser preservado, de outro 
também impõe novos valores, recriando a experiência e revelando as transformações 
que são próprias da história. Ao perceber esse movimento na vida que o circunda, o 
cidadão compreende, de forma mais clara, os contínuos processos de reelaboração 
que fazem parte da história mais ampla. Daí sua importância como ponto de partida 
para a aprendizagem histórica. 

Foi essa dinâmica de construção e desconstrução de significados e funções para os 
espaços urbanos que se pretendeu mostrar, quando foram abordadas as histórias dos 
bairros de Belo Horizonte, desde que surgiram. Embora a cidade tenha sido planejada 
com três áreas distintas de uso e ocupação – a urbana, a suburbana e a rural –, ao 
longo dos anos, as pessoas fizeram novos usos desses espaços. Se muitos bairros 
surgiram junto com o planejamento da capital e, desde o início, contaram com todos 
os serviços necessários ao conforto da população, outros nasceram do loteamento 
tardio de antigas fazendas ou a partir das vilas operárias construídas próximo às 
fábricas, por exemplo. Muitos bairros demoraram a obter reconhecimento oficial e 
tiveram que improvisar seus serviços de infraestrutura. 

Essas experiências, vivenciadas pelos distintos grupos sociais, resultaram em uma 
multiplicidade de formas de percepção e apropriação da cidade. Em cada um dos 
lugares ocupados pela população, foram estabelecidas relações interpessoais de 
cooperação ou de conflito e criados laços afetivos e lembranças, que acabaram 
construindo uma identidade, uma ligação com esse lugar. 
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As histórias de bairros configuram um objeto privilegiado para o conhecimento dessas 
experiências variadas e para a abordagem do urbano como um produto historicamente 
produzido. Elas se inserem em uma lógica capaz de articular vivências particulares e 
sociais, como foi possível abordar no caderno da regional Centro-Sul, por exemplo, por 
meio da reivindicação do direito da população pobre de viver na área mais valorizada 
da cidade e da problematização das disputas e negociações entre as classes sociais 
e o Poder Público. Referem-se, também, a sujeitos ordinários e extraordinários, como 
ficou demonstrado no caderno da regional Nordeste, no qual se abordou a trajetória 
de Clara Nunes, uma operária do bairro Renascença que virou cantora na década de 
1960 e cuja rotina operária, antes da fama, era igual à de muitos trabalhadores da 
região. 

As histórias de bairros são, ainda, componentes das memórias individuais e coletivas 
da cidade, como pode ser observado no caderno da regional Venda Nova, que narra 
histórias contadas a partir das lembranças que os moradores têm de seu próprio 
passado, buscando relacionar essas memórias a aspectos específicos da história da 
cidade – em suma, histórias locais e globais. 

Os bairros da cidade de Belo Horizonte tomados como objeto da Coleção não foram 
apresentados apenas como regiões administrativas da cidade, mas, principalmente, 
como lugares de experiências individuais e coletivas e de construção de relações de 
pertencimento, com base em valores, afetos e, até mesmo, conflitos. A elaboração de 
suas histórias pela Coleção deu-se a partir das relações entre a ocupação dos espaços 
pela população, o processo de criação de identidades urbanas e sua regionalização 
pela administração municipal. 

Por isso, em cada caderno, apresenta-se a discussão sobre a vivência urbana e suas 
relações com o Poder Público, explicando como surgiram os bairros em Belo Horizonte 
e como eles receberam seus nomes oficiais e populares. Aborda-se, também, a 
criação das unidades administrativas pela Prefeitura, que ficaram conhecidas como 
“regionais”. Essa visão oficial da cidade ajuda a Prefeitura a organizar a administração 
municipal. Na Coleção, mantém-se essa divisão dos bairros em regionais, para facilitar 
a organização das informações. Embora os bairros que fazem parte de uma mesma 
unidade administrativa não sejam iguais, eles possuem aspectos comuns, que foram 
destacados em cada caderno.

O desenvolvimento da cidade e o crescimento de sua população impuseram 
transformações ao longo de sua história, como abertura de novas avenidas e 
alargamento das antigas, ampliação dos serviços de infraestrutura e, até mesmo, 
modificação de valores e de formas de convivência. Tudo isso teve grande impacto 
na maneira como os belo-horizontinos se relacionam com os espaços urbanos. Daí 
a opção por apresentar a trajetória histórica da cidade em constante relação com a 
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história que cada um dos grupos que a habita constrói e vive diariamente. Não se 
pretende estabelecer, de antemão, os significados que o passado da cidade deve 
adquirir no presente, mas contribuir para a identificação das diferentes funções dos 
lugares ao longo do tempo e a construção de novos significados para eles. 

Na construção das narrativas, procurou-se identificar os eixos espaciais e temporais 
de ocupação dos bairros em cada regional, suas referências culturais e históricas e os 
problemas norteadores mais amplos. Na regional Leste, por exemplo, a ocupação se 
deu em torno da linha do trem e do Ribeirão Arrudas. A partir da percepção dos tipos 
de vivência comunitária, foram criadas subseções no texto, de forma a enfatizar as 
marcas de suas práticas cotidianas e a trajetória histórica de um conjunto de bairros da 
regional, cada qual relacionada a uma estação da linha do trem: “Estação da Memória”, 
“Estação da Solidariedade”, “Estação da Cidadania” e “Estação da Resistência”.

Na regional Venda Nova, o eixo central sobre o qual se construiu a narrativa foi 
temporal, visto que, após a identificação de um núcleo central de povoamento, não foi 
apontado um eixo espacial central de ocupação regular. Assim, o texto ficou dividido 
em: “Primeiro tempo”, momento de seu surgimento, marcado pelos tropeiros do século 
XVIII; “Segundo tempo”, momento que coincidiu com a incorporação do antigo arraial 
a Belo Horizonte, no final da década de 1940; e “Terceiro tempo”, momento de seu 
crescimento e modernização, a partir da década de 1970, e de sua transformação em 
um centro regional. 

Portanto, o conhecimento da realidade global da cidade se deu nesta Coleção a partir 
do deslocamento para o estudo das relações locais, suas significações, representações 
e apropriações. Com base na história local, procurou-se estabelecer as relações do 
bairro com a totalidade urbana. Essas relações locais se revelaram, principalmente, a 
partir da abordagem das construções de vivência, das recriações dos usos e costumes 
e das práticas do cotidiano. 

Vinculou-se o desenvolvimento de Belo Horizonte, desde o seu planejamento inicial, a 
esses movimentos de centralização e descentralização da vida cotidiana nos bairros. 
Essa proposta se fez presente em todos os textos que compõem os cadernos da 
Coleção e na construção das linhas do tempo que os acompanham: uma referente 
a Belo Horizonte e outra à regional de que trata o caderno. Por meio da leitura 
comparada dessas linhas do tempo, os eventos podem ser analisados nas escalas 
local e global. 

Assim, a Coleção “Histórias de Bairros de Belo Horizonte” pretende contribuir para 
o entendimento de que a história é permanente construção e de que a cidade é um 
espaço dinâmico, produto da ação humana, assim como para a compreensão de que a 
ocupação do espaço pela população é um processo de criação de identidades urbanas. 
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Se a transitoriedade é uma característica do tempo atual, cabe ao conhecimento 
histórico ajudar a significar a experiência atual a partir da preservação de um passado 
que ainda identifica cada cidadão como membro de sua comunidade, sob pena de 
cada um se perder no vazio das individualidades.

5- Atividades didáticas: desenvolvimento de habilidades de leitura 
documental

Duas das preocupações associadas ao planejamento editorial dos cadernos da 
Coleção “Histórias de Bairros de Belo Horizonte” consistiam em: a) aproximar o público 
escolar do APCBH e de seu acervo; e b) ajudá-lo a construir uma noção dinâmica 
da História, especialmente da história de seu lugar, a cidade de Belo Horizonte. 
Prioritariamente com essas intenções, projetou-se uma seção final para os cadernos, 
intitulada “Histórias de Bairros no APCBH: atividades”, composta de quatro conjuntos 
de atividades didáticas.

Todas essas atividades têm por objetivo geral promover o desenvolvimento de 
habilidades cognitivas próprias da faixa etária do público preferencial da Coleção, 
especialmente aquelas relacionadas à aprendizagem histórica. Tomam como 
pressuposto um princípio que vem sendo amplamente discutido nas propostas 
curriculares oficiais das disciplinas escolares: o papel da pesquisa na formação dos 
estudantes da educação básica. Mais do que associar-se à busca de informações 
ou à transcrição de textos sobre temas em estudo na escola, a pesquisa vem sendo 
concebida como uma nova postura sobre o conhecimento: a investigação, a curiosidade, 
a descoberta e o estabelecimento de relações entre diferentes conteúdos.

Assim, as atividades didáticas da Coleção propõem que os estudantes construam 
habilidades que lhes permitam dialogar com os documentos que compõem o acervo 
do APCBH – aqueles apresentados nos cadernos e aqueles encontrados em visitas 
presenciais à instituição –, buscando compreender a natureza dinâmica das histórias 
dos bairros.

Os três primeiros conjuntos de atividades são voltados, especificamente, à 
problematização de um tema importante para a compreensão da trajetória histórica 
dos bairros na regional e na cidade, a partir da apresentação de trechos de documentos 
históricos de diferentes linguagens, acompanhados de questões que visam levar os 
estudantes a fazer uma leitura desses documentos.

O primeiro conjunto de atividades do caderno da regional Leste, intitulado “Bairros ou 
Vilas?”, pretende problematizar esses dois conceitos a partir de sua historicidade e 
dos diferentes significados que eles tiveram – e têm – na cidade, em diferentes tempos 
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e espaços. Esse é um exercício especialmente importante para a compreensão das 
histórias de bairros da regional em questão, visto que nelas os sentidos das vilas 
são múltiplos. Na década de 1920, muitos bairros tiveram origem em vilas, que eram 
empreendimentos imobiliários derivados de loteamentos de fazendas destinados à 
classe operária. 

No mesmo período, no entorno do Ribeirão Arrudas, havia vilas e favelas, terrenos 
ocupados em condições precárias pela população que não tinha condições de morar 
na chamada “Zona urbana”. Ao longo dos anos, no espaço urbano, outros tipos 
de vilas surgiram, como as vilas de trabalhadores mantidas por indústrias ou pela 
administração municipal. Atualmente, a palavra tem outra conotação.

Em cada conjunto de atividades, as questões apresentadas pretendem promover 
três níveis de leitura dos documentos. Para tanto, trabalham diferentes habilidades 
cognitivas. O primeiro nível envolve a compreensão literal do documento, a 
decodificação dos vocábulos e a identificação do tema. É o que se costuma chamar 
de “interpretação literal do texto”, qualquer que seja a linguagem que ele apresenta. 
Nesse nível, apresentam-se, sobretudo, questões relacionadas ao vocabulário do 
documento, à identificação de elementos-chave para sua leitura e à enunciação do 
tema de que ele trata. 

Em uma das atividades do caderno da regional Barreiro, por exemplo, apresenta-se a 
correspondência de um conselho comunitário a um órgão executivo. As questões de 
interpretação literal a ele relacionadas incluem um quadro que deve ser preenchido 
pelos alunos com as seguintes informações sobre o ofício: quem enviou, para quem 
foi enviado, quando e por quê. Tais informações permitem ao estudante identificar 
tanto a natureza do documento, quanto os sujeitos envolvidos em sua produção. Já 
no caderno da regional Noroeste, apresentam-se duas fotografias de cemitérios ali 
localizados, com questões que pedem aos alunos que descrevam elementos naturais, 
tipos de túmulo e aproveitamento de espaços em cada lugar.

O segundo nível de interpretação está relacionado a questões históricas, mais 
especificamente às dos documentos apresentados. Propõem-se, nesse caso, 
questões que permitam aos alunos: a) inserir o documento em análise em seu tempo 
e espaço de origem; b) compreender o tema em questão na dinâmica sócio-histórica 
dos bairros e da cidade, por meio das informações apresentadas pelos documentos.

A inserção do documento na historicidade é uma habilidade fundamental para a 
construção do raciocínio histórico. Vai muito além da identificação do ano e do local 
de produção. No caso da Coleção “Histórias de Bairros de Belo Horizonte”, implica, 
de maneira geral, conseguir relacionar o momento de produção do documento com o 
momento histórico da trajetória dos bairros da regional e da cidade, apresentada de 
forma narrativa na seção anterior do caderno.
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Uma operação que se propõe, às vezes, é que os alunos relacionem um documento 
com o texto de narrativa histórica do caderno ou com as informações contidas em outras 
seções, como os encartes de linha de tempo e de mapas. É o caso, por exemplo, de 
três questões apresentadas no caderno da regional Nordeste que propõem a relação 
entre um texto do escritor Olavo Romano com um dos mapas do encarte, a fim de que 
os alunos analisem o papel da Rua Jacuí na urbanização da regional.

Outra operação comum consiste em comparar documentos entre si, de forma a 
permitir que os alunos analisem semelhanças e diferenças entre tempos diferentes 
em um mesmo espaço ou entre espaços diversos em um mesmo tempo. Esse é o 
caso da análise comparativa proposta no caderno da regional Centro-Sul entre duas 
fotografias aéreas relativas a uma mesma região, uma feita em 1953 e outra em 1967. 
Por meio de marcações nas fotografias, propõe-se, primeiro, uma interpretação literal 
de cada uma delas, para depois questionar qual foi o bairro que mais se transformou 
entre uma foto e outra, levando o aluno a propor uma hipótese explicativa para esse 
crescimento.

A inserção do problema discutido pelo conjunto das atividades didáticas na dinâmica 
sócio-histórica dos bairros e da cidade é outra habilidade específica desse nível 
de interpretação, também bastante complexa. Relaciona-se, em grande medida, à 
compreensão da tipologia documental em análise. Para auxiliar professor e alunos na 
identificação dos tipos documentais tratados, previu-se um planejamento específico 
tanto no projeto gráfico quanto no formato das questões. Dessa forma, são oferecidas 
informações com as quais eles poderão operar ao responder às questões específicas 
sobre cada trecho documental.

A cada novo documento apresentado nas atividades, há a inserção de uma vinheta 
que indica o tipo documental que virá a seguir: “O prefeito disse” identifica os relatórios 
de prefeito; “Fatos em fotos” refere-se a documentos fotográficos; “Banca de jornal” 
precede os periódicos, e assim por diante. Além disso, na sequência da vinheta, há 
um pequeno texto que antecede o documento propriamente dito e explica o que ele 
é. Por exemplo, para os relatórios de prefeito: “Ao final de determinado período de 
gestão, os prefeitos de Belo Horizonte elaboram um resumo de tudo o que fizeram: o 
relatório de prefeito. O texto a seguir é o Relatório de Prefeito do ano X e apresenta o 
vocabulário utilizado na época”.

Além disso, questões específicas sobre os documentos apresentados propõem 
que os alunos relacionem seu conteúdo com os interesses e a posição dos sujeitos 
sociais que os produziram. No caderno da regional Nordeste, por exemplo, são 
apresentadas duas fotografias da Vila Operária do Matadouro, produzidas no âmbito 
da administração municipal. Após análise dos elementos presentes em cada uma delas 
e da comparação entre as duas, problematiza-se o sujeito produtor das imagens: “[…] 
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Imagine fotografias produzidas sobre a mesma vila por um morador que quisesse 
reivindicar melhorias no local. Como seriam essas imagens? Elas nos permitiriam 
refletir sobre a ordem e a disciplina nas vilas tanto quanto as que analisamos?”.

O terceiro nível de interpretação documental é o que pretende levar os alunos a 
transcenderem tanto os documentos apresentados quanto o problema específico que 
está em análise, por meio da relação desses com outros documentos e questões 
sociais. Nesse caso, perguntas encerrando um bloco ou na subseção “Para discutir 
em sala” remetem os alunos à reflexão sobre sua realidade específica (a escola, a 
casa, o bairro), a partir do que foi discutido no documento anterior, levando-os do 
global (a regional) ao local. Ou, ainda, propõem o movimento oposto, remetendo-
os do local (a regional) para o global (a cidade), promovendo uma reflexão sobre 
questões urbanas mais amplas do que as discutidas por meio do documento.

Com a proposição dessas atividades, com objetivos diversos, espera-se que o leitor 
possa construir algumas habilidades de leitura documental capazes de ir além da 
compreensão das trajetórias históricas dos bairros contemplados nos cadernos 
didáticos. Promover a possibilidade de reconhecer textos, em diferentes linguagens, 
como fontes que podem informar sobre a dinâmica da cidade e o modo como os 
homens construíram esse espaço ao longo dos tempos é o objetivo de fundo da última 
seção dos cadernos. Dessa forma, pretende-se, também, construir a possibilidade de 
interação com os documentos do APCBH em visitas presenciais à instituição.

6- Conclusão

Desde a sua publicação, a Coleção “Histórias de Bairros de Belo Horizonte” vem sendo 
distribuída às bibliotecas das escolas de ensino fundamental da cidade, assim como 
às bibliotecas públicas da capital mineira. Para garantir que o material tenha alcance 
maior e possa atingir outros grupos, sua disponibilização é feita no sítio eletrônico do 
APCBH, acessível pelo endereço www.pbh.gov.br/cultura/arquivo.

No intuito de apresentar a Coleção à comunidade escolar, duas ações foram 
desenvolvidas a partir de 2009: a realização de minicursos voltados para professores 
e funcionários de bibliotecas sobre as publicações; e a montagem de uma exposição 
itinerante que trata da iniciativa e vem percorrendo escolas e outros espaços públicos 
da cidade. A Coleção ainda está em fase de produção, com a finalização dos cadernos 
sobre as regionais restantes: Pampulha, Oeste e Norte.

Além da Coleção, o APCBH desenvolve outras ações voltadas para a educação 
patrimonial e o acesso a seu acervo. Qualquer pessoa pode consultar a documentação 
sob a guarda do Arquivo, que está aberto a pesquisas de segunda a sexta-feira, das 9h 
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às 17h. Além disso, a instituição agenda visitas com turmas de Ensino Fundamental, 
que podem conhecer mais sobre suas atividades, seu acervo e a história da cidade.

Com a publicação da Coleção “Histórias de Bairros de Belo Horizonte”, o APCBH 
pretende estreitar o diálogo com a população da cidade. A opção por publicações que 
abram discussões sobre as formas de lidar com o patrimônio documental da capital 
mineira e de pensar e conhecer a história local aponta para outra percepção do lugar 
de um arquivo público na dinâmica da cidade. 

Tal visão, antes de enxergar o Arquivo como mero porta-voz ou guardião de uma 
versão oficial sobre os bairros da capital mineira e de sua história, apresenta-o como 
interlocutor de um debate que envolve diversos grupos, em busca da compreensão 
das múltiplas identidades locais. Nessa discussão, o APCBH surge como mediador 
de parte de um importante bem de todos os habitantes: o patrimônio documental belo-
horizontino. 
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Sob o céu de Tiradentes: lugares, caminhos, trilhas e 
formas urbanas1

Marília  Dalva Magalhães Carneiro2                                                                               

Quando eu estiver velho, gostaria de ter no corredor da minha 
casa um mapa de Berlim com uma legenda: pontos azuis 
designariam as ruas onde morei; pontos amarelos, onde moravam 
minhas namoradas; triângulos marrons, os túmulos; linhas pretas 
redesenhariam os caminhos do zoológico ou do Tiegarten, que 
percorri conversando com garotas; e fl echas de todas as cores 
apontariam os lugares nos arredores.

 (BENJAMIN, 1989, p. 162 )

Para se conhecer uma cidade, antes de tudo, é necessário lentidão para que as coisas 
revelem, a quem as vê, seu sentido e destino. Os sentidos e signifi cados têm sempre 

1. Este ensaio tem como origem a investigação realizada na tese de doutoramento da autora, “O Bar-
roco Urbano Brasileiro: estudo da espacialidade de Tiradentes, das origens à atualidade”, defendida 
em 2005, na Escola Técnica Superior de Arquitetura da Universidade de Valladolid, Espanha.

2. Graduada em Arquitetura e Urbanismo; mestre em Arquitetura pela Escola de Arquitetura e Urbanismo 
da UFMG; doutora em Arquitetura pela Escuela Tecnica de Arquitectura da Universidad de Valladolid, 
Espanha;  professora do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da PUC-MG; artista plástica e profi s-
sional liberal de Arquitetura. Nome artístico: Lila carneiro
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um componente subjetivo, pois dependem do momento e do estado do observador, 
mas a paisagem urbana tem também o poder de mudar nossa percepção, de deixar-
nos mais alegres ou mais tristes.

Walter Benjamin, este cidadão do mundo que viajou por tantas cidades – Paris, 
Berlim, Ibiza, Marselha, Moscou –, dizia do “flaneur” ser ele o migrante, o estrangeiro, 
e também o sacerdote do “Genius Locci”, digo eu.

Os romanos, ao eleger um lugar para implantar uma cidade, inicialmente estabeleciam 
um diálogo com o Genius Locci, com o espírito guardião daquele lugar. Assim, os 
lugares urbanos possuem, cada um, seu Genius Locci, características físicas e 
ambientais que norteiam sua apropriação.

O “lugar” pode ser compreendido considerando a possibilidade dos percursos que 
nele se efetuam, os elementos que o caracterizam e as percepções que temos ao 
caminhar por eles.  Nesse sentido, o lugar é relacional, identitário, histórico. Andar 
pela cidade é o princípio indispensável para com ela se estabelecer uma relação. É 
preciso observá-la com atenção para vê-la, para desvendar seus lugares.

O caráter de uma cidade manifesta-se na metáfora, na alegoria como forma de 
conhecimento, nas palavras de Benjamin (1989, p. 87): “Amor. Amor e cidade, amor 
na cidade. É esta um corpo metafórico e tatuado, como as rugas da mulher amada”. 
A afinidade entre as imagens e as próprias coisas é uma percepção poética que não 
dualiza corpo e alma, tampouco separa razão e sensação, real e imaginário, o dizer 
e o crer, lenda e história coletiva.

A imagem é, para o filósofo, uma interpretação e não um conceito. Benjamin vê 
as coisas como um jogo de luz e sombra, superfície e profundidade. Para ele, as 
emoções não são, como em Descartes, fenômenos de perturbação no conhecimento, 
mas base empírica de comunicação e intersubjetividade, como no livro “Diário de 
Moscou”, em que é impossível distinguir história individual e história coletiva. O autor 
anotou em seu diário: “Naquela noite, a neve tinha o brilho das estrelas. Eu já tinha 
visto, em outra ocasião, cristais no capote dela, desses que provavelmente jamais se 
encontram na Alemanha.” (BENJAMIN, 1989 apud  BOLLE, 1994, p. 194).

As cidades ganham emoções, trocam significados, contêm manifestações artísticas, 
arquitetônicas e urbanísticas que nos provocam espanto e admiração. Entretanto, 
as grandes cidades do presente acabam por transformar-se em uma rede cada vez 
mais global e complexa, que expressa a subjetividade narcisista da sociedade. O 
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mundo urbano é, pois, repleto de paradoxos e contradições, onde a forma de vida se 
torna, cada dia mais, regida pela velocidade, por carros e máquinas, sem tempo nem 
espaço para seus habitantes. Assim, as cidades podem perder completamente sua 
forma original, seu testemunho histórico.

Apesar das grandes transformações feitas pelos habitantes, as cidades adquirem 
grande resistência a perecer, e aí reside seu valor como testemunho histórico. Não 
são somente as raízes materiais que asseguram a permanência das cidades como 
seres individualizados, mas outras de caráter espiritual garantem a existência da 
alma da cidade, como defende Spreiregen (1973, apud, CHUECA GOITIA, 1979).

A forma de uma cidade permanece, mesmo quando já não existe a sociedade que a 
criou. Por isso, a cidade é história em si mesma, tem sempre um caráter de relíquia. 
Por outro lado, a cidade moderna, com suas antigas estruturas históricas, convive 
com novas formas de vida capitalista. Seu caráter depende do que foi sua peculiar 
evolução urbana. Assim, Paris é um centro industrial, mas a tradição é tão forte, que 
permanece o “celoma” da cidade.

Outras cidades são mais frágeis, menos resistentes aos impulsos da novidade, 
sendo facilmente desintegradas. É precisamente isso que caracteriza a cidade 
contemporânea: sua desintegração. É uma cidade fragmentária, dispersa, caótica, 
na qual falta caráter próprio. Compreender o processo histórico de uma cidade 
significa conhecer o que foi e o que poderá ser, o passado e o presente construindo 
dialeticamente o futuro. 

Tiradentes, cidade situada na comarca do Rio das Mortes, antiga Vila de São José 
Del Rei, teve sua origem marcada pelo descobrimento do ouro, que motivou o 
desbravamento do sertão. Nos primeiros anos do século XVIII, existiam nas Minas 
três núcleos mineradores mais significativos: Rio das Mortes, a região de Ouro Preto 
e Ribeirão do Carmo e Rio das Velhas. O município de Tiradentes está localizado na 
bacia do Rio Grande, mais precisamente na bacia do Rio das Mortes, na vertente 
sul da Serra da Mantiqueira. É cortado pelo Rio das Mortes e pela ferrovia que liga 
São João Del Rei a Tiradentes, tendo a Serra São José como limite natural, principal 
elemento estruturador da paisagem urbana.

As relações entre as estruturas do arraial e aquelas que estruturaram o núcleo da vila 
ainda permanecem no tecido urbano, pois a cidade jamais se firmou como um centro 
densamente povoado. Por isso, ainda existe a presença marcante de vazios urbanos 
preservados, que caracterizam positivamente a cidade.
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A ocupação da vila se deu através de um eixo principal que se inicia na Matriz de 
Santo Antônio, indo até o Chafariz de São José, articulando a parte alta, espaço do 
poder administrativo, com a parte baixa e áreas alagadiças, de serviço da vila, onde 
viviam os escravos.

Perpendiculares a esse eixo principal, se expandiram dois eixos transversais - Rua 
Direita e Rua do Sol (Rua de Cima ou Padre Toledo) - que deram continuidade à 
expansão urbana. Esse desenho viário original permanece como estrutura do sistema 
evolutivo da cidade atual, garantindo a peculiaridade do urbanismo português, que 
buscava a implantação em colinas, como forma de garantir a visibilidade de defesa 
para as cidades.

Sob o céu de Tiradentes, caminharemos em busca dos lugares a descrever. Os 
lugares vividos são como presenças ausentes. É a definição mesma de lugar e as 
múltiplas possibilidades de sua experimentação que nos orientaram nesse percurso.

Inspirados por Benjamim, buscando reunir razão e percepção, o fragmento e o todo, 
acompanhados da memória, desenhando e anotando comentários no caderno de 
viagens, iniciamos o nosso percurso, como professora, arquiteta e passeante, pelas 
ruas da cidade-presépio.

Testemunhos preciosos para a elaboração deste ensaio, os desenhos, as crônicas 
e a descrição dos lugares se tornaram recordações inesquecíveis do tempo vivido 
nesta cidade. Na cidade contemporânea, além das categorias de tempo e espaço, 
é necessário observar um terceiro elemento: o ritmo, ou melhor, a velocidade, a 
aceleração, que dá nova dimensão às zonas de passagem nas cidades. Essas zonas 
sem identificação, onde as relações são absolutamente impessoais, passageiras, 
sem passado ou futuro, são os chamados “não lugares“.

Ao contrário disso, Tiradentes ainda permite o olhar, continua sendo um campo de 
surpresas. Com seu ritmo a pé, de bicicleta, a cavalo, os deslocamentos por essa 
cidade exigem permanência para recordá-los. Recordar, em seu sentido etimológico, 
significa colocar de novo no coração. E, assim, a memória se constrói, literalmente, de 
maneira afetiva. O espaço não se esgota em sua visibilidade, mas esconde camadas 
desaparecidas no tempo. A lembrança pode ser despertada constantemente, ao 
caminharmos pelas ruas da cidade.

A memória permanece na cidade, como vestígios frágeis, nas ruas, nos lugares, nos 
edifícios, mas a permanência parece que caiu em desuso na modernidade, em que 
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nada deve permanecer. Esse imperativo de mudança, que nos faz cada vez mais 
sedentos de novas experiências, da necessidade incessante do novo, impossibilita 
as elaborações da memória.

Em nosso percurso pela cidade de Tiradentes, alguns lugares especiais foram achados, 
identificados, escolhidos. São locais diferenciais no núcleo histórico, impregnados de 
formas inventadas, de gestos intencionados, permanecendo como documentos em 
pontos ou áreas urbanas marcantes para o observador.

Caminhando por Tiradentes, percebemos a existência de eixos visuais aéreos que 
não garantem a existência de nenhum ponto fixo nos deslocamentos. Tudo muda, 
inclusive o ponto de vista do observador. Esse aspecto nos parece ser a estruturação 
barroca de seu urbanismo, regularidades invisíveis que se tornam visíveis no espaço 
aéreo, onde o arranjo das posições relativas das igrejas é que determina os eixos de 
visibilidade.

Os lugares servirão para guiar, para somar as partes em uma totalidade desconhecida, 
lugares, caminhos, trilhas e formas a revelar sinais urbanos. Sinais que informam, 
denominam lugares relevantes, em suas marcas construídas ou lembradas, serão 
as indicações para se movimentar na cidade-presépio, onde os rastros de seus 
caminhantes se desmancham após cada chuva e cada tempo cotidiano.

Choveu todo o dia e boa parte da noite.  A chuva caía e, ao cair, era chuva, mas ao 
chegar ao chão era espelho. Eu pisava, distraída, nas casas refletidas entre pedras 
irregulares. Na mesma calçada, fazendo o mesmo som, emboabas, paulistas, todos 
como eu, caminharam solenes na chuva, participando do banho celestial da cidade.

Sinais de passagem e permanência dos que vieram e ficaram, daqueles que marcaram 
a paisagem, construindo lugares, caminhos, trilhas e formas urbanas. Lugares que 
contam a superposição de histórias e eventos, delimitando paisagens significativas; 
algumas com mais presenças se oferecem ao olhar e nos convidam a estar aí, 
desarmados, a descobrir suas peculiaridades, seus significados na forma urbana.

Em Tiradentes, ficaram as memórias e lembranças da longínqua Vila de São José 
Del Rei, acumuladas nas casas e igrejas, nos rituais do poder e da religião, nos fios 
frágeis trazidos pelos bandeirantes, costurando os caminhos entre o mar e o sertão, 
ligando o universo português ao barroco de Minas Gerais.
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Iniciamos nosso percurso pelo eixo principal do sistema viário, que liga a parte alta 
da cidade – espaço do poder, a Matriz e a Casa de Câmara e Cadeia – com a parte 
baixa, onde se situa o chafariz, uma das entradas da cidade.
Na colina histórica, a velha Matriz de Santo Antônio, silhueta elegante, frontão 
caprichosamente composto de volutas e pináculos, duas torres quadrangulares 
a despontar na colina, oferece no seu adro um lugar: mirante onde a cidade se 
descortina em um espetáculo de telhados e quintais, tendo como cenário de fundo a 
imponente Serra São José.

Seu interior nos causa espanto, surpreende no movimento em ouro e branco e na 
profusão de elementos ornamentais. Santo Antônio, orago da matriz  no trono do 
altar-mor – que nos lembra templos da China e da Índia –, rege o espaço barroco, 
coroado pelos arabescos pintados a ouro no teto. O relógio de sol, no largo em frente 
à igreja, espia, calado, os rituais religiosos e o rumor barulhento dos turistas.

Igreja Matriz de Santo Antônio
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Chega à Matriz uma longa procissão, partindo da Igreja das Mercês e passando 
pela Igreja de São João Evangelista, com representantes de todo tipo de atividade 
humana, e lá todos estão em busca de ilusão.  A perda da crença nos sonhos falsos 
de Deus, ou de qualquer objetivo para a existência, é a condição da cidade e a 
condição humana. As bocas murmuravam automaticamente as frases que sabiam de 
cor, mas a música que vinha delas passava para o corpo certo conforto, enquanto os 
pés caminhavam até o interior recoberto de ouro da igreja-matriz, começo de tudo.

Para quem desce a Rua da Matriz, a Casa de Câmara e Cadeia, ainda no alto, nos 
espera com sua varanda cercada por balaustrada de ferro batido, avançando no 
plano da rua, e com suas arcadas e pilares de madeira, que lembram arcadas das 
praças maiores em Espanha. No alto, junto do telhado, ostenta no centro da cimalha 
um brasão com as armas da República, gravadas sobre as do Império, que por sua 
vez foram gravadas sobre as de Portugal – a história deixando rastros de poder.

No seu interior, cômodos espaçosos, com tetos sem pintura, mas igualmente bonitos, 
onde se reunia o Senado da Câmara e se recebia a sociedade nos bailes da época. 
Hoje, continua atendendo o uso de reunião dos vereadores. 

A escadaria de pedra é um lugar ideal para se apreciar o conjunto, outrora chamado 
Largo do Pelourinho, constituído pela pracinha triangular, verticalmente marcada pela 
palmeira, pelo Passo da Paixão, que fecha o cenário, e na lateral oposta, pelas casas 
coloniais, que completam o quadro barroco.

Casa de Câmara e Cadeia

Igreja Matriz de Santo Antônio

Li
la

 C
ar

ne
iro

55

Casa de Câmara e Cadeia



Continuando o percurso, deparamos com os Quatro Cantos, lugar caracterizado 
pelo próprio nome: quatro sobrados dialogando entre si, com a mesma escala, o 
mesmo ritmo de portas e janelas, a mesma continuidade formal, gerando um espaço 
fechado, marcado por forte centralidade, aspecto semelhante ao espaço das praças 
renascentistas.

Mais adiante, o Largo do Ó se contrapõe ao espaço monumental renascentista, por 
sua escala reduzida, seu caráter intimista e interiorizado. O pequeno Passo da Paixão 
destaca a passagem das procissões, que se arrastam pelas ruas com suas tarefas e 
necessidades. 

Largo do Pelourinho
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O fi nal desse eixo nos leva ao Chafariz de São José, com três carrancas a jorrar água 
continuamente, desde 1749, data de sua construção. Lugar de banho dos tropeiros 
depois das longas viagens pela Estrada Real, levando mantimentos e notícias da 
capital imperial.

Voltamos pela Rua Direita, talvez a mais bonita da cidade, pela arquitetura que a 
compõe: casas baixas, construídas na testada da rua, desenhando a linha azul do 
céu, janelas e portas musicando paredes brancas, tudo composto com elegância, 
verdade simples e acho que completa.

Largo do Ó

Chafariz de São José

Largo do Pelourinho
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Dirigimo-nos até o Largo do Rosário, lugar que abriga a igreja de mesmo nome, 
construção em granito, frontão em volutas caprichosas, portal de entrada com ares 
renascentistas, coroado por um nicho que, em tempos longínquos, foi ocupado por 
São Benedito e hoje, vazio, nos olha interrogativamente. Essa igreja pertenceu à 
irmandade de Nossa Senhora do Rosário, dos negros que, nas festas, celebravam 
congadas no adro.

Rua Direita

Rua Direita
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Do outro lado da rua, a cadeia pública participa dignamente da festa, com simplicidade 
e beleza nas proporções de seu volume, enquanto o Passo da Paixão fecha o espaço 
do adro à espera da Semana Santa.

Calçadas, casas, fi leiras de casas, tijolos e pedras empilhadas constroem a perspectiva 
da rua tortuosa que, a cada ziguezague, descortina volumes e ondulações da serra. 
Um vento úmido vem bordar de fl ores rosas um tapete na rua, traz papéis amassados 
e vagos cheiros de chuva. Uma mulher à janela de um quarto, profundamente 
contemplativa, absolutamente imóvel, olha a rua que passa devagar, carregada de 
ruídos surdos.

Rua Direita

Rua Direita

Largo do Rosário
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Seguimos pela Rua Direita até o próximo passo, dobramos a esquina, e já nos 
encontramos no Largo do Sol, que incorpora a rua em seu espaço. No alto está a 
Igreja de São João Evangelista, onde se refugiavam os inconfi dentes de 1789, no 
escuro da noite, quando eram surpreendidos em reunião na casa paroquial ao lado, 
ligada à igreja por meio de um túnel, segundo a tradição local.

A casa paroquial (atual museu da Fundação Rodrigo de Melo Franco) desponta como 
um dos mais belos prédios da cidade, com vários tetos pintados e o jardim lateral, 
espaço público e lugar urbano com forte caráter interiorizado e beleza garantida pelas 
harmoniosas proporções formais.

Transversal no tempo, esse largo liga a parte alta (Rua Padre Toledo) à parte 
intermediária (Rua Direita) no relevo urbano. 

Cadeia Pública e Igreja do Rosário

Li
la

 C
ar

ne
iro

60



Cadeia Pública e Igreja do Rosário

Rua Padre de Toledo- Matriz de Santo Antônio e Serra São José ao fundo

Igreja de São Francisco de Assis
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Desse lugar-mirante, vê-se o Morro de São Francisco e sua igreja, a nos chamar do 
outro lado.  Para lá nos dirigimos, passando pela antiga Rua da Praia, lugar alagadiço 
onde originalmente viviam os escravos e marginal ao Riacho Santo Antônio, que 
já teve seus dias de glória, como também o Rio das Mortes. Hoje gritam os dois, 
indignados com a poluição de suas águas, enquanto comerciantes ávidos arranham 
seus leitos para a largada do futuro, determinado pelo lucro a qualquer custo. 

Sobrou um resto de riacho poluído pelo esgoto, sobram maus cheiros rolando nas 
águas, sobram passantes que não sentem nem veem. Hoje, o tempo escoa sem 
futuro em ecos de palavras silenciadas.

No Rio das Mortes, as águas são amarelas e poluídas, mas palpitam eternamente 
sob o olhar rubro da Serra São José. Por longo trecho, de cada lado do rio lamacento, 
estendem-se cortinas de bambuzais que suspiram um para o outro. O sol muda 
de tons os verdes e amarelos dos bambus. E um para o outro eles suspiram. Os 
arbustos rasteiros agitam-se sem cessar. No céu, porém, não sopra vento algum. E 
os bambuzais primitivos oscilam para lá e para cá, com um rumor imperceptível. Às 
margens do Rio das Mortes, não há repouso nem silêncio.

No adro da Igreja de São Francisco, no cume do morro, sentados no gramado 
sombreado, é possível abarcar com a vista todo o centro histórico. Como pontos 
de referência à mirada panorâmica, destacam-se a matriz gigantesca no contexto 
urbano, as igrejas do Rosário, de São João Evangelista e o prédio da Prefeitura.

Afl orando na colina está Tiradentes, a cidade–presépio, contornada pela muralha da 
Serra São José.

Vista panorâmica do adro da Igreja de São Francisco de AssisLi
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Uma cidade feita de seus passos perdidos, de seus pequenos acontecimentos nas 
pequenas mesas de bar, em noites perdidas, em sonhos perdidos. Uma cidade 
feita de suas pobres esquinas, da água de chuva que lava seus passeios, de seus 
inumeráveis papéis amassados nas ruas. Uma cidade feita de suas esperanças 
desfeitas.

A cidade nos olha e nós também a olhamos. É um combate de olhos entre nós e a 
cidade, uma guerra bastante antiga. E, nessa guerra, há um momento de trégua, 
de reconstrução, para amarrar os fi os da teia citadina, preservando seu passado e 
escrevendo no presente o seu futuro.

Preservar signifi ca reconhecer um valor positivo e desenhar, a partir dele, um projeto 
de ação para o futuro que possibilite um referencial para a conduta do presente. Para 
tanto, é preciso identifi car as marcas que a história deixa no universo e na natureza. 

Revelar esse saber do passado é também desvendar, desnudar o presente, informar 
os caminhos do futuro. Preservação e transformação são condições de existência 
para as cidades.

Vista panorâmica do adro da Igreja de São Francisco de Assis
Igreja Matriz de São Francisco de Assis
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Gestão arquivística de documentos: a experiência 
da Prefeitura de Belo Horizonte

Cintia Aparecida Chagas Arreguy1

Jacqueline de Oliveira Conde Freitas2

Rubens de Oliveira e Silva3

1 - Introdução

As publicações das leis nacional e municipal que dispõem sobre as políticas de 
arquivos públicos e privados são marcos significativos na gestão de documentos na 
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Nesse processo, foi criado o Arquivo Público 
da Cidade de Belo Horizonte, para proteção especial aos documentos arquivísticos e 
apoio à administração, à cultura, ao desenvolvimento científico e como elemento de 
prova e informação.

Todos os cidadãos têm o direito de receber informações de interesse particular ou 
de interesse coletivo ou geral, contidas em documentos de arquivo, que deverão ser 
prestadas junto aos órgãos da administração pública, ressalvadas aquelas cujo sigilo 
seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, bem como à inviolabilidade 
da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas.

Dentro do processo de implantação da gestão de documentos na Prefeitura Municipal 
de Belo Horizonte, logo no início da década de 1990, muitos esforços foram realizados 
para a elaboração de uma Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos de 
Arquivo que contemplasse as atividades meio e fim do município. Tabela esta publicada 
em 1997 e utilizada como um instrumento legal de preservação das informações em 
face da destinação documental.
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O presente artigo tem por objetivo apresentar um breve histórico da implantação da 
Gestão de Documentos e da padronização de procedimentos na PBH, elucidando 
alguns conceitos arquivísticos e procedimentos para a eliminação e o recolhimento 
dos documentos de arquivo.

2 - Gestão arquivística de documentos - considerações conceituais

De acordo com o dicionário brasileiro de terminologia arquivística (ARQUIVO 
NACIONAL, 2005), documento é um registro de informações, qualquer que seja o 
suporte ou formato, sendo suporte o material no qual são registradas as informações 
e formato o conjunto das características físicas de apresentação das técnicas de 
registro e da estrutura da informação e do conteúdo do documento. Documento 
arquivístico é aquele produzido e/ou recebido e mantido por pessoa física ou jurídica 
no decorrer de suas atividades e dotado de organicidade (CONARQ, 2009, p. 8). 
Gestão arquivística de documentos, ou simplesmente gestão de documentos, é 
definida classicamente como o conjunto de procedimentos e operações técnicas 
referentes a produção, tramitação,  uso, avaliação e arquivamento de documentos 
em fase corrente e intermediária, visando a sua eliminação ou o recolhimento para 
guarda permanente. 

Cabe, portanto, esclarecer outros conceitos relacionados. Trata-se do conceito de 
arquivo público, que é o conjunto de documentos produzidos e recebidos, no exercício 
de suas atividades, por órgãos em âmbito federal, estadual, do Distrito Federal e 
municipal, em decorrência de suas funções administrativas, legislativas e jurídicas. 
Portanto, arquivo está sempre associado a um conjunto de documentos, pois se 
considera que um documento isolado não tem razão de ser. Ele só tem significado 
dentro de um conjunto do qual é parte integrante: seu fundo. Considerando que o 
fundo é o conjunto de documentos de uma mesma proveniência, os documentos são 
organizados e mantidos nos arquivos, sempre respeitando sua ordem original dentro 
do fundo que os gerou. 
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Porém, nem todo documento é guardado em arquivo permanente. Existe todo um 
processo de seleção e avaliação para definir sua destinação. A necessidade de 
redução da massa de documentos a ser guardada já foi percebida, há bastante 
tempo, na arquivística. Entretanto, após a Segunda Guerra Mundial, em meados 
dos anos 1940, dada a explosão da massa documental, surgiu uma teoria que ficou 
conhecida como Teoria das Três Idades. Segundo ela, os arquivos passam por três 
estágios de arquivamento, de acordo com o uso e a frequência de consultas: corrente, 
intermediário e permanente. Cada uma dessas fases corresponde a procedimentos 
técnicos diferenciados. A partir dessa alteração conceitual, os arquivos começaram 
a se preocupar com os documentos desde sua criação, passando pela tramitação e 
destinação final: eliminação ou guarda permanente.

Considera-se arquivo corrente o conjunto de documentos, em tramitação ou não, que, 
pelo seu valor primário (administrativo, legal e fiscal), é objeto de consultas frequentes 
pela entidade que os produziu. Considera-se arquivo intermediário o conjunto de 
documentos originados de arquivos correntes com uso pouco frequente, que aguarda 
destinação. Já o arquivo permanente é o conjunto de documentos preservados em 
caráter definitivo, em função de seu valor probatório ou informativo (histórico). Os 
documentos que chegam a essa fase passaram por uma seleção bastante minuciosa 
e constituem um pequeno percentual do total de documentos acumulados.

Algumas críticas já surgiram a essa teoria, pois consideram a importância de tratar o 
ciclo de vida dos documentos de forma sistêmica, para não correr o risco de separar 
muito o tratamento dado aos documentos de valor corrente e intermediário em relação 
aos documentos permanentes. É preciso entender o documento, desde sua criação 
até sua destinação final, como um processo contínuo.

3- O impacto da tecnologia da informação

É muito clara a aplicação dos conceitos acima tratados ao documento produzido em 
suporte papel, porém a realidade atual é de produção de grande número de documentos 
arquivísticos em suportes não convencionais. Consideram-se documentos, além 
dos textuais, aqueles de diferentes naturezas e suportes: ampliações fotográficas, 
negativos, microformas, fitas de áudio e vídeo, além de toda uma gama de documentos 
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digitais. Quanto a esses últimos, há que se deter um pouco mais, tendo em vista as 
significativas diferenças que apresentam em relação aos demais. 

Assim como um negativo de fotografia produzido por uma assessoria de comunicação 
é considerado um documento arquivístico, as fotografias digitais também o são. Assim 
como as fotografias digitais, os e-mails que circulam dentro de uma instituição pública 
ou privada, no cumprimento de suas funções, e as páginas web institucionais também 
têm esse caráter.

O que difere, então, no tratamento a ser dado a essa documentação? Os problemas 
relacionados a esses documentos envolvem uma série de questões de ordem técnica 
e arquivística. De ordem técnica, destaca-se o problema da fragilidade dos suportes e 
da rápida obsolescência das mídias e dos formatos. A evolução tecnológica faz com 
que tudo fique obsoleto muito rapidamente: disquetes de 5 e ¼ pol., disquetes de 
3 e ½ pol., discos de zip, CD’s, DVD’s, pen drive’s. Até quando será possível ler as 
mídias que são utilizadas hoje? E quanto aos formatos: a fotografia salva no formato 
jpg, tão comum atualmente, será acessível daqui a 20, 30, 100 anos? A questão da 
preservação digital envolve necessidades de atualização dos suportes e dos formatos. 
Não basta o armazenamento em locais climatizados, longe de agentes externos de 
degradação, como os documentos convencionais. Para a preservação desse tipo de 
documento, é necessário garantir sua legibilidade ao longo do tempo. 

Outro desafio colocado por esse tipo de documento é a manutenção da fidedignidade 
e autenticidade4, atributos fundamentais aos documentos arquivísticos. Como garantir 
que os documentos não serão alterados de forma acidental ou deliberada? Uma 
alternativa apresentada pelo Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ) é a utilização 
de sistemas de gerenciamento arquivístico de documentos (SIGAD), que são:

um conjunto de procedimentos e operações técnicas, característico do sistema 
de gestão arquivística de documentos, processado por computador. Pode 
compreender um software particular, um determinado número de softwares 
integrados, adquiridos ou desenvolvidos por encomenda, ou uma combinação 
destes (CONARQ, 2009, p. 9).

4. Fidedignidade significa que o documento é capaz de representar os fatos que atesta; já autenticidade 
significa que o documento é o que diz ser (MACNEIL, 2000 apud RONDINELLI, 2002, p. 15).
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Esse tipo de sistema pode conter funções de controle de fluxo de documentos, 
protocolo informatizado e uma série de outras funções de controle de alterações e 
versões que garantam a manutenção de documentos autênticos e fidedignos.

4- O papel do agente público e da área  de gestão de documentos

O agente público que atua nas unidades das administrações municipais, estaduais ou 
federais deve ser preparado para agir no sentido de evitar o acúmulo de documentos 
desprovidos de valor e, ao mesmo tempo, garantir a preservação daqueles dotados 
de valor permanente. Esse preparo deve contar com a atuação efetiva da área 
responsável pela gestão de documentos na administração. Essa área deve ser 
dotada de estrutura suficiente para poder intervir desde o processo de produção do 
documento, acompanhando todo o seu fluxo, até chegar ao arquivo permanente ou 
ser eliminado.

Na administração municipal de Belo Horizonte, muito se avançou em relação à gestão 
de documentos nos últimos anos. Aqui foi elaborada a primeira tabela de temporalidade 
a contemplar atividades meio e fim produzida no Brasil. O processo que culminou 
na elaboração desse importante instrumento será relatado a seguir. Porém, apesar 
do pioneirismo, ainda há muito a avançar na assimilação desse instrumento no dia 
a dia da administração. Nesse sentido, apesar dos esforços empreendidos para a 
formação e conscientização dos agentes públicos, ainda há casos de funcionários 
que nunca ouviram falar em gestão de documentos ou tabela de temporalidade. Há 
aqueles que acreditam poder eliminar papéis e definir prazos de guarda para seus 
documentos aleatoriamente. Hoje, um dos grandes desafios colocados para a gestão 
de documentos na PBH é educativo. Deve começar por mostrar a existência de uma 
instituição arquivística na cidade, suas funções e atividades. Essa instituição tem 
que se apresentar como confiável e segura, devendo estar presente nas discussões 
técnicas no que tange a procedimentos administrativos geradores de documentos.

Ao agente público cabe zelar pelo patrimônio documental produzido e acumulado pela 
unidade em que trabalha. Ele é responsável por preservar e garantir que sejam dadas 
as destinações corretas a seus documentos. Sabe-se das dificuldades em relação 
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a espaço físico e pessoal: sempre se trabalha com menos recursos humanos do 
que o necessário e com menos espaço do que o ideal. Nesse contexto, a gestão de 
documentos é uma importante atividade para promover a eficiência da administração 
e a simplificação do fluxo documental, otimizando a utilização do espaço e de recursos 
humanos. Adotar uma política de gestão de documentos eficiente, definindo prazos de 
guarda em arquivos correntes e intermediários, promove economia. Essa economia se 
dá com a redução da massa documental e com o deslocamento dos documentos de 
guarda intermediária para arquivos localizados em áreas mais afastadas dos centros 
urbanos, portanto menos valorizadas.

Na Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, a atividade de gestão de documentos é 
conduzida pelo Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte (APCBH). O Arquivo foi 
criado em 1991, a partir da publicação da Política Municipal de Arquivos. Atualmente, 
essa instituição arquivística está subordinada à Fundação Municipal de Cultura. Ao 
mesmo tempo em que guarda documentos já considerados de guarda permanente, 
dando acesso aos documentos por ele preservados a pesquisadores e cidadãos em 
geral, o APCBH funciona como um braço da administração municipal, no sentido de 
colocar em prática toda uma política de gestão de documentos. 

Essa função extrapola sua caracterização como equipamento cultural e o coloca 
em posição estratégica na elaboração de políticas que garantam a prevalência dos 
princípios constitucionais da eficiência, impessoalidade, moralidade e publicidade da 
administração pública. Somente com uma política eficiente de gestão de documentos 
pode-se assegurar que registros importantes para a memória da administração e 
para a garantia de direitos dos cidadãos serão preservados de modo permanente e 
que documentos considerados sem valor probatório, informativo ou histórico serão 
eliminados no tempo correto, após cumprir suas finalidades. Não é possível nem 
viável guardar tudo: essa seleção é feita com base em critérios bastante rígidos e 
procedimentos técnicos testados e aceitos mundialmente. 

Os prazos de guarda e a destinação dos documentos produzidos ou acumulados na 
Prefeitura de Belo Horizonte estão definidos na Tabela de Temporalidade e Destinação 
de Documentos de Arquivo da PBH. Esse importante instrumento de trabalho dos 
arquivos define os prazos de guarda dos documentos em fase corrente e intermediária 
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e sua destinação, seja arquivamento permanente ou eliminação. Em Belo Horizonte, 
a Tabela de Temporalidade foi publicada no ano de 1997, seis anos após a criação 
do Arquivo. Essa foi a primeira tabela do Brasil a contemplar atividades meio e fim 
da administração municipal. Todas as demais tabelas daquela época contemplavam 
apenas atividades meio.

5- Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos de Arquivo 
da PBH

Até o final dos anos de 1990, a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte não dispunha 
de uma política de arquivos e, por conseguinte, de um instrumento legal para 
determinação dos prazos de guarda e destinação dos documentos por ela produzidos 
e recebidos no desempenho de suas funções. Portanto, os prazos de guarda para os 
diversos  documentos eram atribuídos aleatoriamente pelas unidades da PBH, 
e muitos processos foram destinados ao arquivo intermediário com a situação de 
“Paralisado”, eternizando-se naquela unidade.  Diante disso, a área responsável pela 
gestão de documentos definiu não ser mais permitida a paralisação de processos no 
arquivo intermediário. Os processos que estavam paralisados foram devolvidos aos 
respectivos órgãos de origem, para definição do despacho de finalização. Assim, tais 
documentos iniciaram a contagem do prazo de guarda após sua conclusão.

Em 1991, foi publicada a Lei nº. 8.159, de 8 de janeiro, dispondo sobre a política 
nacional de arquivos públicos e privados, para determinar ao poder público a gestão 
documental e a proteção especial aos documentos de arquivo. Em 20 de maio do 
mesmo ano, o município de Belo Horizonte publicou a Lei nº. 5.899, dispondo sobre 
a política municipal de arquivos públicos e privados. Por meio da Lei nº 5.900/91, 
foi criado o Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte – APCBH, equipamento 
atualmente subordinado à Fundação Municipal de Cultura, extinta Secretaria Municipal 
de Cultura.

A partir desse momento, iniciaram-se os trabalhos de levantamento da produção 
documental junto às unidades da PBH, tendo como projeto-piloto a Secretaria Municipal 
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de Administração, seguida dos demais órgãos da administração do município, visando 
à elaboração da Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos de Arquivo da 
Prefeitura de Belo Horizonte. A referida tabela é um instrumento legal que enumera os 
tipos documentais e o suporte dos documentos públicos e dispõe sobre a destinação 
quanto à eliminação, microfilmagem e guarda dos documentos nos arquivos: corrente, 
intermediário e permanente, conforme mencionado anteriormente.

Na oportunidade, foi nomeada uma comissão multidisciplinar para a realização desses 
trabalhos, constituindo-se de membros das Secretarias Municipais de Administração, 
Cultura e Governo, além da Procuradoria Geral do Município. Durante a execução 
dos trabalhos, nenhum documento poderia ser eliminado até que a destinação e o 
prazo de guarda estivessem efetivamente estabelecidos. A tabela de temporalidade foi 
publicada em 20 de maio de 1997, pelo Decreto 9.223, instituindo também a Câmara 
Técnica de Avaliação da Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos 
de Arquivo, em caráter permanente de atuação, para proceder à atualização e ao 
acompanhamento desse instrumento de gestão documental.

Não devemos esquecer que a Tabela de Temporalidade da PBH é bastante completa, 
por contemplar as atividades meio e fim dos órgãos da administração municipal. Seu 
objetivo precípuo é a definição dos prazos de guarda e destinação dos documentos 
de arquivo para a garantia da preservação das informações, sendo, portanto, parte 
integrante da Gestão de Documentos na administração de Belo Horizonte. Compete 
ao Arquivo Público da Cidade proceder à autorização da eliminação dos documentos 
que já cumpriram com as finalidades de sua produção e que estejam destituídos de 
valores probatórios, informativos ou históricos.
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6-  Procedimentos para eliminação e recolhimento de documentos 
na PBH

Para realizar a eliminação e o recolhimento de documentos no âmbito da administração 
municipal de Belo Horizonte, alguns procedimentos deverão ser observados para o 
controle dessas atividades.

No que tange à eliminação dos documentos, após consulta à tabela de temporalidade, 
disponibilizada em meio eletrônico, se certificado que os documentos poderão ser 
eliminados, as unidades da PBH deverão utilizar-se de formulário próprio disponibilizado 
na Intranet (Lista de Eliminação de Documentos de Arquivo), encaminhando-o 
devidamente preenchido ao Arquivo Público da Cidade, para autorização da 
eliminação. Uma vez autorizada a eliminação, a unidade detentora dos documentos 
deverá encaminhá-los à associação ou cooperativa de catadores de materiais 
recicláveis indicada pela Prefeitura, para processamento da trituração. A eliminação 
deverá ser realizada na presença de testemunha do próprio órgão responsável pelos 
documentos, para certificação da efetividade da eliminação, data em que deverá ser 
emitido o Termo de Eliminação de Documentos de Arquivo, que também poderá ser 
acessado pela Intranet.  As aparas de papéis, produto da trituração, são doadas a 
associações ou cooperativas, conforme orientação da Prefeitura. O procedimento 
objetiva a reciclagem do material remanescente dos documentos, contribuindo para a 
preservação do meio ambiente e estimulando as atividades da associação.

Os documentos com destinação para guarda permanente são recolhidos ao Arquivo 
Público da Cidade de Belo Horizonte por meio da Lista de Documentos, que também 
poderá ser acessada pela Intranet, devendo ser preenchida pelas unidades remetentes 
e enviada junto aos documentos para o Arquivo Público, onde serão devidamente 
registrados, higienizados, acondicionados e recolhidos para guarda permanente. 
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7-  A  questão da padronização de procedimentos na Prefeitura de 
Belo Horizonte

A Gestão de Documentos pela padronização visa uniformizar os procedimentos ou 
processos de trabalho, adequando-os às especificidades das unidades administrativas, 
sem com isso prejudicar a flexibilidade da administração. 

Ao se preservar o padrão da documentação produzida pela PBH, preservam-se os 
princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência, observando-se o valor que essa documentação possui para o cumprimento 
dos fins administrativos, legais ou fiscais, bem como probatórios ou informativos.

Ao estabelecer um padrão nos procedimentos, utilizam-se ferramentas mais efetivas 
para: garantir ao cidadão prestação de serviços públicos de qualidade; manter os 
servidores públicos atualizados, capacitados e motivados a realizar suas atribuições; 
e coletar informações necessárias para aprimorar processos de trabalho e fornecer 
indicadores.

Uma instituição que não dá valor a seus documentos e arquivos está destinada à 
desinformação. O arquivo é um centro ativo de informações e o termo “Arquivo Morto” 
já não é mais utilizado, pois o que é guardado é “vivo”, permanente, e o que deveria ser 
“morto” já está eliminado/expurgado. Portanto, organizar a documentação produzida 
pelas unidades administrativas, preservando a integridade dessas durante todo o 
ciclo de vida dos documentos e aplicando o efetivo instrumento de temporalidade, é a 
melhor forma de ter acessibilidade às informações importantes.

8- Histórico da padronização na Prefeitura Municipal de Belo 
Horizonte

Nos anos de 1983 e 1984, a Prefeitura de Belo Horizonte passou por uma grande 
reestruturação administrativa, destacando-se a criação de duas regionais, Barreiro 
e Venda Nova, ampliando-se para nove o número de regiões administrativas.  Na 
mesma época, houve o aprimoramento e o registro dos procedimentos, consolidando-
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os em manuais e publicações oficiais. Com essa ação, a Prefeitura passou a adotar, 
institucionalmente, a normalização implantada pelas áreas de Organização & Métodos, 
largamente utilizadas pelas empresas privadas à época

Em 1984, a então Secretaria Municipal de Planejamento (SMPL), por intermédio da 
Coordenadoria de Modernização Administrativa, firmou parceria com a Secretaria 
Municipal de Administração (SMAD) e com a Empresa de Processamento de Dados 
do Município (PRODABEL). Nessa oportunidade, a Prefeitura adquiriu computadores 
de grande porte. Em dezembro do mesmo ano, foi realizado o primeiro “Encontro 
informativo” para usuários do sistema de gerenciamento de processos implantado, o 
Sistema OPUS; em janeiro de 1985, foi realizado o “Treinamento para operadores do 
Sistema OPUS”, que reuniu um público variado de servidores. Iniciava-se, naquele 
momento,  a era da modernização e do uso da tecnologia da informação na PBH.

Com a nova Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 1988, 
e a Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte, publicada em 1989, a Prefeitura 
passou por outra grande reforma. Em 1989, a Coordenadoria de Modernização foi 
extinta na Secretaria Municipal de Planejamento e criada na Secretaria Municipal de 
Administração, como Departamento de Desenvolvimento Administrativo (DDESAD). 
No final da década de 1980 e início da década seguinte, com a publicação da Lei 
Federal nº. 8.159, de 1991, o DDESAD, em conjunto com a o Arquivo Público da 
Cidade de Belo Horizonte e tendo em vista a necessidade de se instituir uma política 
de Gestão de Documentos na PBH, desenvolveu um projeto para viabilizar a Tabela 
de Temporalidade e Destinação de Documentos da Prefeitura de Belo Horizonte. Para 
isso, foi feito um levantamento da produção documental, inicialmente na Secretaria 
Municipal de Administração, e elaborada a tabela que foi publicada em 1997.

Em 1998, com o objetivo de reduzir custos, melhorar a qualidade e atender a crescente 
demanda de impressão de formulários padronizados e outras matérias, a Prefeitura 
firmou convênio com a empresa Xerox do Brasil e ampliou a produção de serviços 
gráficos. Com a implantação da Rede Municipal de Informática (RMI), foi disponibilizada 
na Intranet a solicitação de serviços gráficos para formulários com tiragem superior a 
100 unidades/mês, bem como acesso para impressão de formulários padronizados 
com tiragem inferior.
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Segundo levantamento realizado pela Secretaria Municipal de Administração em 2000, 
em consequência da reestruturação da Seção de Arquivo da PBH e da organização e 
informatização do acervo documental, seguindo os critérios estabelecidos na Tabela 
de Temporalidade, foram reavaliados 770.323 processos, dos quais 230.735 foram 
eliminados, 433.950 arquivados convencionalmente e o restante devolvido, reativado 
ou enviado para consulta dos órgãos (SMAD..., 2000). 

Em 2001, o município passou por mais uma grande reestruturação administrativa. 
Nessa reforma, o DDESAD foi extinto e suas atribuições foram repassadas à 
então criada Gerência de Modernização Administrativa, na Secretaria Municipal de 
Planejamento, Orçamento e Informação. Nessa ocasião, foram feitas alterações no 
Sistema OPUS para inclusão da temporalidade e destinação dos processos e foi 
implantado o Sistema de Atendimento ao Cidadão (SAC), responsável pela captação 
de serviços, via web, pelo cidadão. 

Atualmente, programas e projetos, entre eles o Programa BH Metas e Resultados e o 
Projeto do Plano Diretor de Tecnologia e Informação (PDTI), devem ser considerados 
aliados da modernização e padronização de procedimentos administrativos em favor 
da Gestão de Documentos na Prefeitura de Belo Horizonte. 

9-  Considerações finais

A Gestão de Documentos no município de Belo Horizonte, dado o seu pioneirismo, 
estabeleceu um marco na destinação e preservação dos documentos arquivísticos 
do Executivo municipal. A despeito de ter avançado bastante no sentido de manter a 
memória da administração, racionalizar os processos de trabalho, provendo economia, 
ainda necessita de maiores investimentos tecnológicos e de capacitação de recursos 
humanos para fazer frente às demandas crescentes de trabalho junto aos órgãos da 
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.

Graças ao esforço de servidores dedicados ao longo desses anos e em meio ao 
crescimento acelerado da cidade e à grande produção da massa documental, esse 
trabalho da PBH serviu de referência para outros órgãos públicos e privados, no 

05



momento em que publicou a Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos, 
contemplando a abrangência de suas atividades.  

O grande desafio, neste momento, é a gestão e a preservação dos documentos 
digitais, em função da rápida obsolescência dos suportes e formatos, bem como 
das dificuldades com relação à garantia da fidedignidade e à autenticidade dos 
mesmos. Nesse contexto, todo trabalho educativo junto aos agentes públicos que 
lidam diariamente com a produção de informação contida em variados suportes, 
além da correta aplicação da Tabela de Temporalidade, é de extrema relevância para 
a preservação desse patrimônio, que abrange os diversos meios de informação, 
configurados como uma espinha dorsal da Gestão Documental no município de Belo 
Horizonte. 

Note-se que é a atividade do órgão que faz gerar o documento, validando as ações 
do serviço público no âmbito da administração. Assim, na fase da produção de um 
documento, o agente público deverá observar os cuidados com o manuseio, tramitação 
e guarda dos documentos, uma vez que a preservação da informação deve começar 
logo no início da produção dos documentos, independentemente de seu formato ou 
suporte. O objetivo é considerar a preservação das informações, especialmente para 
aqueles documentos que terão guarda por maior tempo ou que serão destinados para 
recolhimento aos arquivos permanentes.

Como se vê, há todo um processo evolutivo na estrutura organizacional da PBH e, por 
conseguinte, na geração de documentos e nos cuidados necessários à sua preservação, 
integrando-se à Gestão dos Documentos no município de Belo Horizonte.
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