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Apresentação 

A sexta e sétima edição do Inverno no MHAB vem consolidar uma das ações educativas do 

Museu que se caracteriza, principalmente, por viabilizar momentos de trocas de experiências 

entre todos aqueles que cuidam, preservam e estudam sobre patrimônio cultural, quer no 

âmbito de instituições que buscam encontrar soluções aplicadas às exigências de seus 

cotidianos, quer no âmbito da Academia que, com suas pesquisas científicas, abrem 

caminhos com novas perspectivas do conhecimento. 

Educar para o patrimônio é, antes de tudo, fortalecer metodologias que certamente farão 

uso de fontes documentais, nos mais diversos suportes – desde objetos materiais, 

documentos escritos e orais, imagens gravadas, esculturas, paisagens, arquiteturas, 

considerados bens culturais. Coisas produzidas nos mais diferentes contextos e 

circunstâncias e que se tornam, com o passar do tempo e a cada dia, vestígios de 

atividades humanas, é o desafio que encerra o zelo pelo patrimônio histórico e cultural. 

Promover reflexões e divulgar conhecimento desenvolvido nas instituições de memória é dar 

prosseguimento ao Projeto de Educação Museal desta Instituição, oportunizando aprender e 

apreender sobre a materialidade dos objetos, seu valor artístico e simbólico conectados ao 

sentido intrínseco do bem cultural. 

Agradecemos a todos que participaram com suas palestras, oficinas e cursos e que deixaram 

registrados, no Caderno de textos: Inverno no MHAB 2013-2014, suas reflexões. 

Célia Regina Araujo Alves 

Christiano Marcos Ribeiro Quadros 
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A percepção sensorial e a criatividade: como a sensibilidade 

perceptiva opera na criação 

Patrícia Mara Rodrigues1 

Quando nos perguntamos o que é um artista, pensamos em um personagem 

destacado, especial, aquele que tem o dom de criar. Por esse motivo, o consideramos 

diferente, pois quando vivemos a rotina comum de um cidadão ocidental temos uma 

percepção e relação com o mundo de forma utilitária e prática. Por exemplo, quando 

olhamos para um copo, sabemos que aquilo serve para colocarmos um líquido em 

seu interior. Raramente o utilizamos para outra finalidade. Já o artista consegue ver o 

copo como possibilitador de outras atividades, quaisquer que sejam elas: como 

pintura, fotografia, desenho, escultura, instrumento musical ou chapéu. Neste texto, 

pretendo mostrar um pouco do que pode vir a caracterizar um indivíduo criativo, e 

para esclarecer essa análise, vamos utilizar ideias de três autores que discutem a arte 

pelo âmbito da percepção: o historiador da arte Gombrich e os filósofos Martin 

Heidegger e August Merleau-Ponty. 

Merleau-Ponty (2006), no capítulo “O mundo percebido” de seu livro “Fenomenologia 

da Percepção”, defende que a percepção que temos do mundo não é composta 

somente pela soma dos diferentes sentidos, mas que todos os sentidos se 

comunicam, interagem e se transformam gerando uma única percepção total.  

Para introduzir o assunto, o autor se utiliza do exemplo do problema de Molyneux, que 

consiste na seguinte questão: se um homem que nasceu cego conseguisse voltar a 

enxergar conseguiria ele relacionar os objetos, outrora conhecidos somente pelo tato, 

com os objetos que ele agora consegue ver? Para Merleau-Ponty (2006), o cego 

operado encontra um mundo completamente diferente de suas expectativas. O mundo 

                                                      
1 Bacharel em Artes Plásticas e especialista em Arte e Contemporaneidade pela Escola Guignard – 
UEMG. 
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do cego difere do mundo do não cego em toda sua estrutura. O cego sabe diferenciar 

uma variedade de elementos pelo tato, mas se espanta após a operação ao encontrar 

tantas outras diferenças entre eles. O reconhecimento não ocorre apenas pela adição 

de novos detalhes percebidos no objeto, mas de uma nova maneira de apresentação, 

uma síntese que transfigura o objeto. 

Por esse motivo, o cego recém-operado não tem a experiência completa da visão, pois 

a síntese entre o mundo visual e o mundo tátil para a constituição de um mundo 

intersensorial deve acontecer na própria sensação. A presença de dois estímulos 

separadamente não é suficiente para que aconteça a fusão em uma experiência única. 

Na percepção humana normal, apesar de se receber vários estímulos vindos de um 

mesmo objeto (estímulo visual, tátil, sonoro e olfativo), percebe‐se um único objeto. 

Percebemos isto quando um ritmo auditivo interfere na percepção de uma imagem 

cinematográfica. Se por exemplo, duplicássemos um vídeo e acrescentássemos trilhas 

sonoras diferentes a cada um deles, no vídeo com uma música lenta e melancólica os 

movimentos parecem acontecer de forma mais lenta, uma pessoa caminhando 

normalmente parece caminhar lentamente e talvez melancolicamente, mesmo sem 

nenhuma expressão de tristeza em seu modo de agir. Na versão do vídeo com uma 

música agitada, os movimentos nos apareceriam mais rápidos e apressados, 

percebemos aqui uma forte fusão entre a percepção visual e a percepção sonora. 

O mesmo acontece ao se olhar um objeto e reconhecer pelo olhar sua rigidez, textura 

ou temperatura. Neste caso, seria a percepção tátil e visual se mesclando. Enxerga-se 

a rigidez e a fragilidade do vidro ou a maleabilidade do tecido sem precisar tocá-los. 

Um artista plástico chamado Cildo Meireles, na década de 1970, trabalhou a questão 

do peso e da visão em uma série de trabalhos, sendo um deles intitulado 

“BLINDHOTLAND” (quente-terra-cega), em que se dispunham 200 bolas de borracha 

pretas com aproximadamente 10 cm de diâmetro, todas visualmente idênticas mas 

com pesos diferentes. O observador só notava a diferença entre elas ao pegá-las. A 

diferenciação era obtida ao nível do músculo, do esforço. “O olhar as identifica como 

iguais, o músculo as diferencia pelo peso. A densidade desmente aqui o que o olho 

afirma” (SOUSA, 1981, p. 37). 
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Neste trabalho, o artista está provocando a percepção natural que considera todas as 

bolas visualmente idênticas, como também fisicamente iguais, causando surpresa 

quando o resultado vai contra a expectativa sensorial natural. Merleau-Ponty (1980-a) 

sugere que, ao olhar um objeto, o corpo realiza um movimento virtual sobre ele, o que 

faz com que sinta seu peso ou textura sem tocá-lo. Nesta instalação artística, as bolas 

não são coerentes ao movimento virtual realizado quando atingiam apenas a visão. O 

corpo para Merleau-Ponty não é constituído da soma de órgãos em funcionamento, 

seria um sistema único, responsável pelo movimento do ser no mundo. 

Entretanto, existiria ainda um meio pelo qual conseguimos, de algum modo, 

desconciliar os sentidos. Seria uma manobra em que você conscientemente faz com 

que seu corpo se projete inteiramente para uma única percepção. Esta forma de se 

entregar a um único sentido, o autor caracteriza como “atitude analítica”, que 

diferente da percepção natural, que acontece em todo nosso corpo ao mesmo 

tempo, seria uma forma de isolamento dos sentidos. 

Para realizar uma atitude analítica da visão, por exemplo, deve‐se voltar sua atenção 

para o que está sendo olhado, tentar não pensar em seu significado e se perguntar 

somente acerca do que realmente está sendo visto. Neste momento, não se vê objetos, 

mas cores e formas. Esta forma de olhar é utilizada por pintores para conseguir passar 

para a superfície bidimensional da pintura o efeito tridimensional da realidade.  

Quando um pintor representa um objeto dourado, ou até mesmo quando imprimimos 

uma imagem de um objeto dourado, muitas vezes não está sendo utilizada ali uma 

tinta dourada, mas uma combinação de vários amarelos, marrons, branco e preto que 

nos causa a sensação de estarmos olhando para um objeto completamente dourado. 

Segundo o autor, nossa atitude natural do olhar é uma espécie de conspiração contra 

a “verdade”, pois deste modo estamos entregues ao espetáculo, no qual é feita uma 

organização reconhecível e identificável, uma interpretação. O dourado e o prateado 

são cores que só existem no “espetáculo”, pois se analisarmos sua aparência, 

percebemos que elas não passam de manchas de diferentes tonalidades. 

Esta atitude analítica foi utilizada por pintores realistas durante toda a história da arte, 

mas foi pelos pintores impressionistas que ela foi conscientizada e desenvolvida como 
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foco principal de seus trabalhos, cujo objetivo era pintar o que estava sendo visto. No 

século XVIII, os artistas se voltaram contra a academia, e começaram a se dirigir ao 

particular, sem a intervenção do esquema geométrico. Era preciso encarar a 

experiência visual, sem a idealização do universal. Deste modo, intensificou-se a 

busca de verdades particulares. Os impressionistas tinham como meta o estudo 

preciso das aparências, eles estudavam a maneira como os objetos atingiam a visão e 

atacavam os sentidos. Um homem muito distante não possui rosto, os detalhes 

desaparecem e são completados por nossa imaginação, pelo que conhecemos 

daquela figura, assim como as árvores a distância não possuem folhas. O 

impressionismo tinha a pretensão de ser a representação da verdade objetiva, 

diferente da pintura do renascimento, que por sua vez realizava uma construção, uma 

idealização geométrica e simétrica do mundo visível em um plano. 

Em “O olho e o espírito”, Merleau-Ponty (1980-a) diz que, o pintor interroga o mundo 

com o olhar. Como se, em frente a uma montanha, ele a perguntasse a respeito de sua 

aparência puramente visível para, deste modo, traduzi-la em cor e tinta sobre um plano:  

É a própria montanha que, lá de longe, se mostra ao pintor, é a ela 
que ele interroga com o olhar. Que lhe pede ele exatamente? Pede-
lhe desvelar os meios, apenas visíveis, pelos quais ela se faz 
montanha aos nossos olhos. Luz, iluminação, sombras, reflexos, cor, 
todos esses objetos da pesquisa não são inteiramente seres reais: 
como os fantasmas, só tem existência visual. Não estão, mesmo, 
senão no limiar da visão profana, e comumente não são vistos. 
(MERLEAU-PONTY, 1980-a, p. 91). 

Entretanto, a pintura pré-impressionista não se preocupava com a fidelidade do visível, 

ela era uma idealização do visível. Para se desenhar um serafim você não precisava 

pendurar um bebê à sua frente. Através de estudos anteriores, o artista adquiria um 

vocabulário técnico e aquela imagem era posteriormente montada no plano. Uma 

paisagem muitas vezes era modificada para que parecesse mais bela e simétrica no 

quadro, a pintura era uma janela para uma narrativa idealizada. Já os impressionistas 

tentavam esvaziar suas pinturas de significado, pois elas deveriam ser belas por elas 

mesmas. Por isso, observamos que as pinturas dessa época não retratam pessoas 

importantes, mas cidadãos comuns e paisagens de campo. Não almejavam uma 
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idealização da beleza. O belo surgia da análise e transfiguração do que estava sendo 

visto em cores sobre um plano. 

O impressionista Claude Monet, por exemplo, pintou exatamente a mesma paisagem 

em diferentes momentos para estudar a variedade de cores obtidas pelas 

luminosidades dos diferentes horários e épocas do ano. São obras diferentes obtidas 

de uma mesma paisagem. Essa atitude impressionista abriu caminho para uma 

exploração artística completamente nova e criativa, que desencadeou a arte abstrata. 

Entretanto, nem as pinturas geométricas da Renascença, nem a materialista dos 

impressionistas falam da verdade da percepção.  Não vemos um carro em miniatura 

quando estamos distantes ou uma elipse na boca do copo quando o olhamos 

obliquamente. Segundo Merleau-Ponty (1980-b), se considerarmos que assim 

percebemos, estaríamos trocando nossa percepção efetiva pelo esquema de uma 

imagem em um aparelho fotográfico. Na percepção efetiva, não vemos alterações de 

tamanho, e sim distâncias, não vemos mudança de cor e sim de iluminação. Quando 

vemos um copo obliquamente, não vemos sua boca como uma elipse, vemos a boca 

redonda de um copo posicionada de forma semelhante ao que conhecemos como uma 

elipse, vemos a profundidade. Assim como não vemos um carro em miniatura a 

distância e muito menos este mesmo carro gigantesco quando localizado a nossa 

frente, vemos o mesmo carro em distâncias diferentes. 

A perspectiva vivida, a de nossa percepção, não é a perspectiva 
geométrica ou fotográfica: na percepção, os objetos próximos 
parecem menores, os distantes maiores, o que não sucede numa 
fotografia, como se vê no cinema quando um trem se aproxima e 
cresce muito mais depressa que um trem real nas mesmas 
condições. Dizer que um círculo visto obliquamente torna-se uma 
elipse é substituir a percepção efetiva pelo esquema do que 
deveríamos ver se fossemos aparelhos fotográficos: de fato, vemos 
uma forma que oscila em torno da elipse sem ser a elipse 
(MERLEAU-PONTY, 1980, p.117). 

Para dar continuidade ao que está sendo discutido, vamos nos debruçar sobre o 

historiador da arte, Gombrich, que em seu livro “Arte e Ilusão”, trabalha o tema da 

percepção visual na arte de forma muito interessante. Nossos olhos enxergam a 

realidade do mundo externo? 



12 

 

Segundo Gombrich (2007), quando olhamos um objeto qualquer, ou até mesmo, uma 

obra de arte, aplicamos sobre ela uma série de expectativa. Nosso corpo está 

preparado para perceber símbolos conhecidos. Um exemplo são as imagens que 

projetamos sobre as nuvens, que normalmente são rostos ou animais. Isso acontece 

porque nossa imaginação tem papel essencial para a nossa percepção do mundo, nós 

projetamos, constantemente, formas familiares sobre formas caóticas. Nossa percepção 

natural não se prende a elementos isolados, ela analisa a relação entre elas. Por isso, 

três manchas podem parecer dois olhos e uma boca para alguém. E este fato 

influenciou as pinturas impressionistas, que ao olharmos de perto não passam de 

manchas. São manchas localizadas e organizadas de modo que, ao longe, se 

transformam em uma imagem reconhecível. Se as manchas estão dispostas de forma 

semelhante a dois olhos e uma boca, veremos um rosto; nós enxergamos relações. 

Sempre que qualquer coisa que tenha alguma semelhança remota com 
o rosto penetra o nosso campo de visão, algo nos alerta e reagimos... 
Para as nossas emoções, uma janela pode ser um olho e uma jarra 
pode ter uma boca. É a razão que insiste na diferença entre a classe 
do que é real, mais exígua, e a classe, mais ampla, do metafórico, 
barreira entre imagem e realidade (GOMBRICH, 2007, p. 87). 

Para ilustrar como nossa percepção está baseada nas relações, mais do que na 

objetividade, analisaremos essa situação: um carvão, à luz do sol, pode ser 

objetivamente mais claro do que um papel branco em um ambiente escuro. Isso é, se 

um pintor quisesse representar uma mesa com vários papéis brancos, e sobre essa 

mesa um feixe da luz do sol está batendo, as folhas que estão sendo iluminadas pelo 

sol serão feitas com uma tinta, muito diferente das folhas a sombra, e se houvesse 

um carvão sobre as folhas ao sol, este carvão teria sua cor semelhante às folhas que 

estão à sombra. E, nem por isso, enxergamos folhas pretas ao lado de folhas 

brancas, nós enxergamos folhas brancas na sombra. E o carvão não deixará de 

parecer escuro para nós, é a sua luminosidade relativa que percebemos. 

Segundo Gombrich (2007), devido aos nossos hábitos conceituais, a tarefa de 

esvaziar o olhar e deixá-lo completamente puro é uma manobra impossível. 

Segundo o autor, ninguém jamais viu uma sensação visual. O esvaziamento do 

olhar do pintor impressionista não tem a ver com uma anulação de sentidos e 
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objetividade pura do olhar, mas uma tradução. O pintor olha a paisagem em termos 

de tinta, assim como o desenhista olharia a mesma paisagem em termos de linhas. 

Todas as descobertas artísticas são descobertas de equivalências e não de 

semelhanças. Nossa mente transforma as sensações em percepções. As 

percepções são frutos de uma visão consciente, fundada na experiência e no 

conhecimento “a semelhança que a arte cria existe apenas na nossa imaginação” 

(GOMBRICH, 2007, p. 174). Ao reconhecermos um objeto em uma pintura, por mais 

vivamente que ele o represente, não é semelhante ao objeto em si, pois não passa 

de manchas de tintas postas aqui e acolá sobre um plano. 

Mas, todos concordamos que, quando olhamos uma pintura, não vemos antes 

manchas de tinta para depois interpretarmos o que significam. Nós percebemos e 

reconhecemos algo conhecido assim que olhamos aquela mancha, nossa percepção 

se dirige àquela sensação com uma série de expectativas e experiências. Segundo 

Gombrich (2007. p. 227), ver é ver alguma coisa em algum lugar: “tudo que é preciso 

para interpretar um quadro são essas ajudas contextuais que me fazem pensar na 

lua como hipótese acertada”. 

O artista tem o dever de cifrar o visível e o espectador de interpretar. É na mente de 

quem olha que a imagem acontece. As atitudes e as expectativas influenciam 

nossas percepções e nos predispõe a ouvir e a ver uma coisa em vez de outra. 

Vemos diferentes animais e rostos em uma mesma mancha, assim como podemos 

escutar diferentes palavras em um mesmo ruído. Como exemplo, na minha infância, 

acostumava aplicar diferentes ritmos e palavras sobre o barulho da máquina de lavar 

da minha mãe. E era impressionante como o som se modificava a medida que eu 

jogava sobre ele a minha interpretação. 

O filosofo Martin Heidegger (2010) em seu livro “A origem da obra de arte”, defende que 

quando percebemos algo, nós o sentimos através de uma multiplicidade de sentidos 

que formam uma unidade. E isso não seria resultante de uma afluência de sensações, 

mas como se estivéssemos recebendo um só estímulo. Não escutamos sons brutos, e 

sim o fenômeno. Por exemplo, o som da tempestade vem junto com a percepção de 

que está acontecendo a tempestade, não escutamos um ruído de avião, escutamos o 
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avião. Em nosso quarto escutamos alguém batendo na porta, nunca o mero ruído na 

madeira, que nos leva a pensar que alguém pode estar batendo na porta. 

As próprias coisas estão muito mais próximos de nós do que as 
sensações. Escutamos em casa a porta bater e nunca ouvimos 
sensações acústicas ou meros ruídos. Para se ouvir um puro ruído 
temos que afastar das coisas o escutar, distanciar delas o nosso 
ouvido, ou seja, escutar abstratamente (HEIDEGGER, 2010, p. 60). 

Essa análise nos mostra como estamos dispostos diante do mundo. Heidegger 

(2010) faz uma distinção entre três tipos de coisas que estão ao nosso redor. O 

utensílio, a mera coisa e a obra de arte. A mera coisa, ele identifica como as coisas 

que encontramos na natureza, que não tem utilidade prática, como a pedra, a 

madeira, o que seria a matéria prima bruta. Os utensílios seriam as coisas fabricadas 

para o uso, como uma colher ou um sapato. Já a obra de arte, não é um utensílio 

dotado de um valor estético. Assim como o utensílio, a obra é fabricada pelo homem, 

mas assim como a mera coisa, não possui utilidade prática, pois não tem como 

finalidade o uso. Então, por ser um produto do trabalho, a obra de arte mostra um 

parentesco com o utensílio, mas também assemelha-se com a mera coisa, pois tem 

origem própria e não é forçada a nada. Em suas palavras: 

O utensílio, por exemplo, o utensílio sapatos, repousa, quando 
acabado, também em si como a mera coisa, mas ele não tem, como 
o bloco de granito, uma origem própria. Por outro lado, o utensílio 
mostra um parentesco com a obra de arte no que ele é um pro-duto 
do trabalho humano. Todavia, a obra de arte, através de sua 
presença auto-suficiente, assemelha-se antes à mera coisa, em sua 
origem própria e não forçada a nada (HEIDEGGER, 2010, p. 67). 

Heidegger (2010) considera que o conhecimento instrumentaliza a natureza e a vida, 

mas o saber da arte não. O puro saber não retira a obra do seu permanecer em si, 

não a rebaixa ao papel de uma provocadora de vivências. Este saber é 

completamente diferente do gosto estetizante formal na obra. É uma forma de 

linguagem. A arte é em essência poiesis, um narrar inaugural, “em tal narrar inaugural 

se cunham, previamente, para um povo histórico as noções de sua essência, isso é, 

de seu pertencimento a historia do mundo” (HEIDEGGER, 2010, p. 189). 
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A coisa utensílio tem sua serventia fundamentada na forma e na escolha da matéria. 

Uma colher de madeira é a forma colher aplicada na matéria madeira.  Com isso, o 

autor traz a seguinte duvida: “permanece questionável se, através da retirada de 

todo caráter de utensílio, o caráter de coisa da coisa alguma vez venha aparecer” 

(HEIDEGGER, 2010, p. 71). Não seria exatamente isso o que Duchamp fez ao 

retirar a utilidade de objetos de uso comum, como uma pá de neve, e dispó-la como 

obra de arte? Será que podemos dizer que Duchamp ao colocar uma pá de neve em 

uma exposição de arte estaria tirando dessa forma o caráter de serventia do 

utensílio pá de neve e com isso a transformando em um objeto fabricado que não 

possui finalidade utilizável, que como vimos adiante, seria exatamente o que 

caracteriza o objeto artístico? 

Vamos tentar esclarecer essa ideia. Segundo Heidegger (2010), os sapatos, isso é, 

um ser utensílio, somente são o que são, quando estão sendo utilizados. Neste 

momento da utilização nós não pensamos nele, quanto mais invisível ele for mais 

eficiente ele é em ser um utensílio. Ele está repousado em sua serventia. O autor 

chama esta relação entre homem e instrumento de confiabilidade: “o repouso do 

utensílio consiste em sua confiabilidade, com o uso, o utensílio perde aos poucos 

sua confiabilidade, desgasta-se” (HEIDEGGER, 2010, p. 83). 

Já a arte não pode ser gasta, pois não é utilizada. Mesmo uma obra de arte feita 

para ser manipulada, como por exemplo, a obra Bichos de Lygia Clark, que consiste 

em esculturas dinâmicas, móveis, foram feitas para serem manuseadas, mas não 

utilizadas, o que mesmo assim pode gerar desgaste do objeto. É que ali, o que está 

sendo gasto é o ser objeto e não o ser obra. O que pode ser manuseado seria 

apenas a parte coisa da obra. 

Vimos até aqui a sensibilidade perceptiva aplicada às artes visuais. Devemos 

considerar que a criatividade não está inserida apenas no universo das artes, mas 

em todos os outros nichos de trabalho percebemos que ela aparece com grande 

importância. O “insight” de vários cientistas nada mais é do que a habilidade de ver o 

problema de outra forma, por outros caminhos. Uma forma de olhar totalmente nova 

e fora do habitual. “O que nos aparece como natural é provavelmente apenas o 
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habitual de um longo hábito que esqueceu o in-habitual do qual aquele se originou” 

(HEIDEGGER, 2010, p. 55). 

No universo da moda, é exigido cada vez mais do estilista a criatividade. O 

pensamento artístico está sendo inserido neste universo há algumas décadas, por 

meio do uso de materiais novos, novas formas de modelagem e inserção de 

conceitos. A passarela hoje pode adquirir o papel de palco, e não de vitrine. No 

palco, a liberdade é total, muitas peças desfiladas não são feitas para serem usadas, 

mas para serem vistas e interpretadas. Apelos sociais, filosóficos e estéticos são 

expostos sobre forma de vestuário, ou melhor, algo colocado sobre o corpo, que 

nem sempre se parece com um vestuário.  

O criador da moda que possui a sensibilidade perceptiva aguçada, tem o mundo ao 

seu redor para utilizar em sua criação. Ele não pensa apenas em combinações de 

mangas e golas pré-formuladas, ele trabalha formas, textura, espaços, brilho e cor. 

Seria como se ele estivesse descobrindo pela primeira vez como construir algo, sem 

utilização de manuais e regras. Em 2004, um dos desfiles do principal evento de 

moda de São Paulo foi elaborado de forma completamente simbólica. Jum Nakao, 

em seu último desfile da carreira de estilista, construiu roupas feitas de papel. Eram 

peças de extrema delicadeza e complexidade que foram construídas por uma equipe 

durante um grande período de tempo e que, propositalmente, foram completamente 

destruídas no final do desfile. Neste trabalho o estilista está questionando todo 

aquele universo em que ele esta inserido, jogando para os espectadores perguntas 

e não respostas. Em uma entrevista para a revista Ambientes, o estilista ao ser 

questionado em como ele consegue inspiração para seus trabalhos, respondeu que: 

Metaforicamente poderíamos dizer: caminhando descalço pela vida, 
conectando com o entorno, de peito aberto para o imprevisível, 
oxigenando meu olhar com o ar que me rodeia, mergulhando em 
recônditos detalhes de cada gesto cotidiano, alinhavando os milésimos 
segundos de tempos perdidos na busca de colher um pequeno fruto... 
e subitamente tropeço em ideias (JUM NAKAO, 2010). 

Ele se abre para o mundo, com o corpo vazio e, dessa forma, sua criatividade aflora. 

A percepção, a forma que nos colocamos diante do mundo é extremamente 
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importante para a criação de novas ideias. Através de órgãos sensoriais 

especializados, como olhos, ouvido, pele, língua e nariz, nós absorvemos 

informações e interpretamos o ambiente à nossa volta. No estudo de qualquer tipo 

de percepção sensorial do homem, nos deparamos com a subjetividade. As 

experiências sensoriais são percebidas como vivências pessoais íntimas, podendo 

se alterar dependendo do nosso estado psicológico ou nossa cultura. Percebemos o 

meio ambiente como um grande conjunto de coisas bidimensionais ou 

tridimensionais, que podem estar em movimento ou não, que podem variar quanto à 

cor, textura, brilho, forma e tamanho. Podem ter um significado especial ou não, 

podemos reconhecê-los ou obtê-los como uma primeira experiência. 

E como essa sensibilidade influência na criatividade? Ter a habilidade de olhar o 

mundo com outros olhos faz com que as possibilidades de construção de algo novo 

seja muito maior. Deixar de ver o objeto como um utensílio e tentar percebê-lo, por 

exemplo, como uma coisa bruta, em suas qualidades físicas, faz com que se 

desvele uma série de outras funções que podem ser atribuídas àquilo. Podendo ser, 

uma outra forma de utilização para aquilo, ou obter qualidades meramente estéticas 

ou críticas, como fizeram vários artistas na década de 1960. O criador não deve se 

prender aos materiais convencionais. Com a sensibilidade, ele recebe sua liberdade 

de expressão, ele está livre para utilizar qualquer instrumento para produzir algo 

artisticamente interessante. O artista desvenda o que está por trás da percepção 

habitual, ele possui a habilidade de interromper sua percepção natural e questioná-

la. O artístico está no desvio do hábito. 
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Acervos Textuais do MHAB: uma introdução teórica 

Christiano Marcos Ribeiro Quadros1 

Natércia Pons2 

O Museu Histórico Abílio Barreto – MHAB, conta atualmente com 20 coleções de 

acervos textuais que representam um importante legado deixado por seus doadores, 

que de alguma forma utilizaram esses documentos como registros de suas vidas. Por 

isso, faz-se necessário apresentar noções teóricas que reforçam a relevância do 

acervo textual no âmbito dessa instituição museológica. Pois, tal documentação 

contém história e memória dos habitantes, sendo disponibilizados para consultas e 

pesquisas, atendendo demandas da população que busca no resgate da história, 

conhecer a cidade de Belo Horizonte. 

Os documentos textuais no contexto museal 

No que tange à área conceitual documental, segundo o Dicionário Brasileiro de 

Terminologia Arquivística (2005, p. 73), “documento é uma unidade de registro de 

informações, qualquer que seja o suporte ou formato”. E documento textual é “um 

gênero documental integrado por documentos manuscritos, datilografados ou impressos, 

como atas de reunião, cartas, decretos, livros de registro, panfletos, relatórios” 

(DICIONÁRIO BRASILEIRO DE TERMINOLOGIA ARQUIVÍSTICA, 2005, p. 79). 

A fim de se entender a função desempenhada pelos documentos textuais no 

contexto museal, uma revisão de literatura é necessária para uma melhor 

abordagem do assunto. Assim, diversos autores buscam definir os usos e a 

importância de sua preservação no âmbito dos museus. 
                                                      
1 Bacharel em Biblioteconomia pela Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG. Licenciado em 
História pela Universidade Estadual de Montes Claros, UNIMONTES. Atualmente é Técnico de Nível 
Superior da Fundação Municipal de Cultura de Belo Horizonte desempenhando a função de 
Bibliotecário do MHAB. 
2 Licenciada em História pela Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG. Especialista em 
Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis e Integrados pelo CECOR/EBA/UFMG, 
atualmente conservadora/restauradora do MHAB desde 2010. 
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A presença de documento nas várias modalidades de papel é comum 
aos museus, muito embora não represente a maioria dos acervos 
constituídos por objetos bidimensionais e tridimensionais. Durante 
longo período foram entendidos como manuscritos, papéis oriundos de 
instituições públicas, ou papéis pessoais de indivíduos com relevância 
social. Os arquivos pessoais ou manuscritos privados tiveram 
dificuldades de recolhimento por parte dos arquivos públicos voltados 
para uma documentação de cunho administrativo e, por isso, foram 
aceitos em bibliotecas ou mostraram-se significativos aos olhos de 
organizadores de museus. Em geral, eram valorizados como 
documentos antigos, cuja característica fundamental seria portar a 
autenticidade e, por isso, “definitivamente separados para preservação, 
tacitamente julgados dignos de serem conservados por seu criador ou 
legítimo sucessor como testemunhos escritos de suas atividades no 
passado”, o que garantiria a comprovação de um determinado 
passado, selecionado para figurar em instituições museais. A 
autenticidade era atribuída, sobretudo, aos documentos originais, 
provenientes do mundo oficial (ALVES; BARBOSA, 2008, p. 145). 

Com o passar dos anos, os documentos textuais começam a desempenhar um papel 

relevante, principalmente nos museus históricos, detentores de acervos que são 

portadores das trajetórias dos habitantes, e assim contribuem para a preservação da 

história local ou nacional. 

A manutenção dos documentos escritos nos museus históricos era 
fundamental para a metodologia científica, versão historiográfica do 
século XIX, que vigorou no Brasil até o século passado. Ela valorizava 
a documentação escrita de cunho oficial, base para o estudo da 
história. Acreditava-se que a verdade do passado estaria nos próprios 
documentos. Uma vez encontrados em instituições como os arquivos e 
museus era possível reconstituir o passado. Aceitava-se, dessa forma, 
que a história permitia conhecimento objetivo, constituído por meio de 
provas localizadas nos documentos manuscritos, portadores de dados 
naturais e verdadeiros (ALVES; BARBOSA, 2008, p. 147). 

Remontando aos séculos XVI e XVII, os museus se caracterizavam por serem 

gabinetes de curiosidades, guardando objetos inusitados. Posteriormente, passam a 

desenvolver estudos destinados a disseminar conhecimento. Neste caso, essa 

documentação é produto da catalogação, do trabalho de coleta de dados que geram os 

metadados. É com esse sentido que Ferrez (1994, p. 65) afirma que:  

Os museus, assim como a própria museologia, estão voltados 
basicamente para a preservação, a pesquisa e a comunicação das 
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evidências materiais do homem e do seu meio ambiente, seu 
patrimônio cultural e natural... Ao enfocar os museus a partir das 
suas funções, constata-se que são instituições estreitamente ligadas 
à informação de que são portadores os objetos e espécimes de suas 
coleções. Estes, como veículos de informação, tem na conservação 
e na documentação as bases para se transformar em fontes para a 
pesquisa científica e para a comunicação, que por sua vez geram e 
disseminam novas informações. 

De acordo com Loureiro (2008, p. 26): 

A essencialidade da documentação nas conceituações e ações 
museológicas pode ser bem mais aquilatada quando nos detemos na 
investigação das diferentes características que contribuem para a 
construção dessas totalidades a que denominamos museus, que se 
configuram a partir da interação objetiva de planos categoriais 
distintos. Assim, nos horizontes museológicos, é válido enfatizar 
concomitantemente a memória, a comunicação, a educação; 
podemos privilegiar também aportes relacionados ao patrimônio, à 
nação, à identidade sem que com isso sua natureza seja arranhada. 
Isto porque o museu tem a capacidade de agenciar todas as 
instâncias, interpenetrando-as e tornando-as produtos de suas 
estratégias na esfera da transferência da informação. 

Tendo em vista o processo de musealização sofrido pela documentação, posta tanto 

nos acervos textuais doados, como também pela documentação produzida na 

catalogação das coleções, Loureiro (2008, p. 27) afirma que: 

É preciso assinalar que os objetos/documentos processados a partir 
dos processos de musealização não se detêm unicamente nos 
aspectos descritivos da materialidade, do concreto, mas remete-se 
sempre aos contextos históricos e sócio culturais de sua produção e 
uso. Esses dois níveis, para se tornarem úteis, devem ser integrados 
em uma instância significativa cuja construção é inviável sem os 
pressupostos da documentação. 

Loureiro (2008, p. 27-28) considera que a “documentação organiza domínios de 

informação instituindo processos e construindo instrumentos essenciais nos quais os 

diversos produtores e usuários de informação possam estabelecer princípios 

racionais de preservação, gestão e acesso a essas informações”. 

Consequentemente, “documentar é no âmbito museológico, integrar em conjuntos 

significativos as tradições, diferenças e dispersões que caracterizam as ciências, 
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saberes e discursos contemporâneos em benefício dos mais diferentes grupos 

sociais” (LOUREIRO, 2008, p. 29). 

O acervo textual do MHAB 

Em 1993, em virtude do processo de revitalização, foi implantado o projeto de 

inventário e catalogação de informações das unidades documentais do Acervo Textual 

e Iconográfico do MHAB. O acervo antes desta data, não havia recebido uma 

metodologia criteriosa de processamento técnico, tendo sua guarda precária e, em 

alguns casos, inadequada. Não havia registros precisos sobre a procedência desta 

documentação, nem uma memória com a concepção de qualquer arranjo anterior. 

Sendo assim, foram elaboradas planilhas, a partir de longa discussão 
interna, para condensar as informações de cada documento. 
Variados instrumentos de pesquisa começaram a ser elaborados, 
permitindo o acesso facilitado aos dados levantados. Criou-se, 
portanto, um sistema de informações, tendo como primeira instância 
o diálogo entre pesquisa histórica por um lado, e procedimentos 
técnicos da Museologia, da Arquivologia, da Biblioteconomia e da 
Ciência da Informação, por outro (ALVES et al., 2004, p. 97). 

Com a execução desse projeto ficou definido o conteúdo de cada coleção, e seus 

respectivos arranjos, visando o acesso e a conservação desses conjuntos 

documentais. Com isso, foram incorporados no setor de Processamento Técnico de 

Acervos os vários passos para tratamento dos itens documentais: identificar, 

registrar, pesquisar, catalogar e informatizar as coleções do museu. Para contribuir 

com o trabalho do processamento técnico, foi criada a Comissão Permanente de 

Política de Acervos – CPPA, com a finalidade de instruir e acompanhar a abertura de 

processos de aquisição de acervos da instituição, executar os procedimentos 

relativos à emissão de documentação probatória referente ao acervo. 

O tratamento técnico dos acervos textuais consiste na organização das coleções 

sendo feito o arranjo com seriação de documentos, classificados e descritos 

individualmente, em planilhas que recuperam as informações contidas nos 

documentos e o acesso é dado por meio dos instrumentos de pesquisa. Após a feitura 

destes processos, os dados gerados são inseridos no Banco de Informações Culturais 

– BIC, da Fundação Municipal de Cultura - FMC, possibilitando que os mesmos 
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estejam disponíveis para pesquisas para o público geral, em meio digital na Biblioteca 

do MHAB ou em qualquer unidade da FMC. 

No intuito de exemplificar a variedade e riqueza de conteúdos do acervo textual do 

MHAB, citaremos alguns conjuntos documentais, de acordo com a memória 

descritiva elaborada pelo setor de processamento técnico do museu3. 

Coleção Comissão de Estudo das Localidades Indicadas para a Nova Capital - CELINC 

Foi organizada em 1995. Trata-se do Relatório da Comissão de Estudos das 

Localidades e de seu conjunto de documentos iconográficos composto por oito plantas 

das cinco localidades indicadas para a Nova Capital. São as seguintes regiões 

representadas: Várzea do Marçal, Arraial do Curral del Rei, Barbacena, Juiz de Fora, 

Paraúna. Os documentos iconográficos foram mantidos separados do relatório para a 

preservação e restauro dos mapas. 

Arquivo da Comissão Construtora da Nova Capital 

Conjunto de documentos produzidos e recebidos pela Comissão Construtora da Nova 

Capital - CCNC. Esta documentação está no Museu desde a época de sua fundação, 

recolhida, em grande parte, por Abílio Barreto. No ano de 1937, Abílio Barreto já havia 

estabelecido um contato com a documentação da Comissão Construtora, quando foi 

convidado para organizar o Arquivo Geral da Prefeitura. A história do Museu se remete a 

essa época, quando Barreto, paralelamente aos trabalhos do Arquivo, já planejava um 

museu como ficou registrado no relatório apresentado por ele ao Inspetor do Expediente 

e Comunicação da Prefeitura de Belo Horizonte, em 01 de fevereiro de 1940. 

Em 1941, o decreto nº 91, de 26 de maio, criou a seção de História, núcleo inicial do 

Museu Histórico, que funcionava no referido Arquivo. Durante o período de 1941 a 

1943, Abílio Barreto, idealizador e primeiro Diretor do então Museu Histórico de Belo 

Horizonte, selecionou o acervo em diferentes suportes. Dessa forma, a documentação 

da Comissão Construtora foi transferida para o Museu, e parte restante de 

documentos conservados no MHAB, chegaram através de doações de particulares. 

                                                      
3 PROJETO DE INVENTÁRIO DO ACERVO DO MHAB: memória descritiva do processamento 
técnico – 1993/2000. Belo Horizonte: MHAB, 2000. (Não publicado). 
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Os documentos da Comissão Construtora formam um grupo de 1.043 documentos 

entre iconográficos e textuais. Foram arranjados de forma a recuperar as funções de 

trabalho daquele grupo de engenheiros e técnicos, responsáveis pela administração 

e construção da Nova Capital. 

No grupo de documentos textuais o que ganha destaque é o próprio cotidiano 

administrativo e técnico da CCNC que revela vários tipos de documentos. São 

testemunhos dos trabalhos realizados pelos engenheiros responsáveis pelas divisões 

técnicas como Hermilo Alves, Cícero Ferreira, Fábio Nunes Leal, entre outros. São 

relevantes, também, as cadernetas de campo, os ofícios, os requerimentos, as 

circulares e as cartas. 

A título de exemplo, uma correspondência em destaque foi enviada por Aarão Reis para 

Fernando Ozório solicitando informações a respeito da cidade de La Plata. Outra carta 

de interesse é aquela assinada pelos empreiteiros: Edwards, Camarate e Soucasaux 

informando, ao Engenheiro-chefe, sobre o lançamento da primeira pedra da residência 

erguida junto a Estação do Entroncamento do Ramal Férreo. Este fato significa a 

implantação do primeiro alicerce da futura capital do Estado. 

No conjunto dos ofícios está o registro do início dos trabalhos de construção da Nova 

Capital. Há uma correspondência de Aarão Reis para o Secretário da Agricultura, 

Comércio e Obras Públicas, David Campista solicitando a aprovação do quadro 

provisório de pessoal para o início dos serviços a cargo da Comissão. Anexa a esse 

ofício, está à listagem do pessoal técnico e administrativo. 

Coleção Diplomas e Certificados 

A Coleção “Diplomas e Certificados” foi organizada em 1996 buscando efetivar a 

reunião de alguns diplomas e certificados que, fazendo parte do acervo do MHAB, se 

encontravam dispersos. São 18 documentos que datam de 1882 a 1982, bem distintos 

entre si, uma vez que foram conferidos a terceiros por instituições públicas como 

também por entidades particulares. Como exemplos dessa diversidade, podem ser 

citados a “Patente” conferida ao Sr. Alfredo Augusto Gama, em 30 de junho de 1882, 

pelo Imperador D. Pedro II; o “Diploma de Benfeitor” conferido ao Sr. Júlio Bueno 
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Brandão, Presidente do Estado de Minas Gerais, em 7 de setembro de 1912, pela 

Escola Livre de Engenharia. 

Arquivo Privado Abílio Barreto 

Composto por 14.000 documentos entre textos manuscritos, cartas, documentos 

funcionais e fotografias, o arquivo abrange o período de 1910 a 1958. As funções 

exercidas por Abílio Barreto, geradoras dos documentos, testemunham a sua história. 

Como os demais arquivos privados, apresenta um universo documental heterogêneo. 

O arranjo adotado procurou contemplar os tipos de documentos e as funções 

exercidas por Abílio Barreto: historiador, escritor, literata e pesquisador incansável da 

história da cidade. 

Nos primeiros contatos com a documentação, foi possível perceber os cuidados que 

Abílio Barreto dispensou aos seus documentos, especialmente à correspondência. 

As cartas trocadas durante o lançamento de alguns de seus livros e as notícias que 

circulavam na imprensa sobre as suas obras, mereceram, do titular, um tratamento 

especial. Portanto, foram preservados os dossiês que Abílio Barreto organizou, 

contendo cartas e recortes de jornais e revistas sobre as suas obras Lys e Chromos.  

Ainda que de forma restrita, há no arquivo documentos pessoais de Barreto, bem 

como de sua família: certidões, contratos de compra e venda de imóveis, registros de 

direitos autorais, documentos bancários, título eleitoral, etc., organizados na Série 

Documentos Pessoais. 

A Série Produção Intelectual reúne os documentos gerados a partir das atividades 

de historiador, literato, poeta e de autoridade intelectual e cidadão ilustre de sua 

época, requisitado para abrir cerimônias, proferindo discursos e palestras em 

instituições diversas. 

Preocupado em manter os estudos sobre a história de Belo Horizonte, Abílio Barreto, 

deixou uma vasta pesquisa sobre a cidade. Um segmento desses estudos estaria 

designado à publicação da História Contemporânea, o que não foi consolidado. 
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Infere-se que, se tivesse terminado este trabalho, teria concluído uma trilogia 

histórica sobre Belo Horizonte completando a História Antiga4 e Média5, publicadas. 

Em sua pesquisa, Abílio Barreto produziu variados tipos de anotações: fichas, 

manuscritos e textos datilografados. Além dessa ação, guardou recortes de jornais e 

revistas, numa forma bastante pessoal de organizar uma coleta de dados para 

produzir textos. O arranjo manteve a ordem inicial, dada por Barreto. 

Outra pesquisa com características bem definidas é a denominada “Notas Históricas”, 

subsérie organizada a partir de uma ordem cronológica e temática. Abílio Barreto 

formou um vasto “banco de dados”, sequenciando uma série de pequenas fichas, com 

informações sobre assuntos do cotidiano da cidade. Esses dados eram retirados do 

Jornal Minas Gerais, publicação oficial que circulava na capital. A estas informações 

acrescentava, quando achava pertinente, suas observações e comentários. 

O arranjo considerou a organização original desse “banco de dados” em seus 158 

temas que perfazem um total de 12.000 documentos/fichas. É importante observar 

que essa pesquisa realizada e orientada por Barreto ficou guardada (esquecida) no 

Museu durante os cinquenta anos da instituição. Com a transferência definitiva do 

Arquivo Privado de Abílio Barreto, do Arquivo Público da Cidade para o MHAB, todos 

esses documentos/fichas foram integrados ao conjunto documental de Barreto. 

O historiador autodidata detalhou os vários momentos da cidade, desde os 

acontecimentos oficiais como as festas populares, entre elas o carnaval, os bailes 

dos clubes e, também, as manifestações de devoção religiosa. Em um gesto de 

incansável paciência e persistência, tentou deixar registrado o dia-a-dia de Belo 

Horizonte entre as décadas de 1910 a 1940 nas 12.000 fichas de uma de suas 

pesquisas. 

Coleção Júlia Driesler 

Essa documentação está organizada em documentos pessoais da musicista: 

carteiras sociais, certificados e diplomas, correspondência, manuscritos e finalmente 
                                                      
4 BARRETO, Abílio. Memória histórica e descriptiva: história antiga. 2. ed. Belo Horizonte: Rex, 1936.  
5 BARRETO, Abílio. Memória histórica e descriptiva: história média. Belo Horizonte: Rex, 1936. 
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os recortes de jornais. Ao todo são 160 documentos. O conteúdo da documentação 

são, basicamente, “lembranças” guardadas pela titular durante a sua vida 

profissional e artística. Existem informações esparsas sobre a vida cultural do Rio de 

Janeiro e de Belo Horizonte nos recortes de jornais sobre as atuações de Júlia 

Driesler em concertos. O período de tempo abrangido é de 1915 a 1973. 

Coleção Ordem dos Pioneiros 

Criada pela Lei Municipal n.º 1165, em 1964, a Ordem dos Pioneiros era uma 

condecoração conferida àqueles moradores da capital mineira, de qualquer 

nacionalidade, que para aqui se transferiram à época da fundação, e deram à 

sociedade belo-horizontina, nos anos subsequentes, substancial contribuição ao seu 

desenvolvimento e progresso em diversos setores. 

A condecoração era conferida mediante a aplicação de critérios de apuração e 

julgamento por comissão constituída para este fim, em outubro de cada ano. A Ordem 

dos Pioneiros foi conferida pela primeira vez no ano de 1964 e pela última vez no ano 

de 1988. A documentação existente no MHAB é composta basicamente de cópias da 

documentação necessária para avaliar os possíveis candidatos, tais como biografias, 

cartas de parentes com justificativas para a condecoração; recortes de jornais sobre a 

Ordem dos Pioneiros ou sobre os pioneiros agraciados. Esse conjunto documental foi 

organizado cronologicamente. Configura-se como fonte interessante para pesquisas 

sobre os primeiros moradores da cidade. Além disso, é possível, resgatar importantes 

acontecimentos do cotidiano dos primórdios da capital, através das biografias desses 

pioneiros. A documentação é constituída por 400 itens. 

Coleção José Caetano Andrade Pinto 

Esta coleção é formada por documentos que acompanhavam uma foto doada ao 

MHAB. A foto representando o Viaduto de Santa Tereza, em fase de acabamento, 

pertencia ao Engenheiro Bruce A. Hodge, bisneto do engenheiro José Caetano de 

Andrade Pinto. 

Todos os papéis são procedentes da Estrada de Ferro Central do Brasil – E.F.C.B, 

responsável pela construção do viaduto Santa Tereza, onde o engenheiro José 



28 

 

Caetano trabalhou, exercendo posições de direção. Basicamente, a coleção se compõe 

de documentos técnicos contábeis. Uma parte da documentação versa sobre a 

construção do Viaduto de Santa Tereza, contendo, inclusive, dois desenhos 

arquitetônicos do mesmo. Além disso, existem notas sobre o material utilizado nessa 

obra como cimento, ferro, parafusos e outros que dão informações sobre quantidade e 

preço desse material. 

Apesar de ser uma documentação muito específica e abrangendo um espaço de 

tempo muito limitado, pode-se, entretanto, conhecer detalhes marcantes sobre o 

comércio em Belo Horizonte, alguns trabalhos executados pela E.F.C.B. e mesmo 

sobre outras áreas como parte do estudo arquitetônico do Viaduto de Santa Tereza. 

Coleção Aarão Reis 

A documentação dessa coleção é composta por recortes de jornais e revistas sobre 

Aarão Reis, suas obras e documentos relativos ao centenário de nascimento em 1953. 

Há uma carta de seu neto, Daniel Reis, enviada ao MHAB, doando uma cristaleira do 

avô ilustre ao Museu. Esse mesmo neto enviou, posteriormente, selos comemorativos 

sobre o centenário de nascimento de Aarão Reis, uma vasta biografia e um discurso 

sobre a vida de Aarão Reis escrito pelo próprio Daniel. Toda documentação é 

composta por 140 documentos. 

Clovis Salgado 

O arquivo pessoal de Clóvis Salgado, doado ao MHAB, é constituído por 

documentos em suportes variados: papel, fita magnética, fotografia, medalhas, 

comendas e placas. Contém a correspondência pessoal com cartas recebidas e 

enviadas, destacando-se as de Juscelino Kubistchek, Arthur Bernardes, Francisco 

Curt Lange, Cristiano Machado, Helena Antipoff entre outros. Destacam-se, 

também, os diplomas e certificados de toda a sua trajetória de vida: como médico e 

político, palestras e discursos proferidos, alguns de próprio punho, peças de 

campanha política, além de fitas cassete com seus dados biográficos. 
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Lia Salgado 

Os documentos textuais parte do acervo doado, estão inseridos em um período 

compreendido entre as décadas de 1930 a 1980. O período de atuação artística de Lia 

Salgado coincide com o crescimento de espaços de exibição, como também pelo 

aumento da circulação de artistas nacionais e internacionais na cidade de Belo 

Horizonte. A vida artística na cidade está posta no grande número de ambientes 

artísticos, que permite reconhecer a produção artística de Minas Gerais e do país como 

importante naqueles contextos. 

Raul Tassini 

O acervo textual de Raul Tassini foi doado ao MHAB por Ronaldo Boschi, sobrinho 

do titular, em 3 de abril de 1996. Este acervo não apresentava, inicialmente, uma 

ordenação, o que demandou uma análise individual dos documentos para que se 

elegesse uma estrutura de arranjo. 

A estrutura foi elaborada a partir de três elementos básicos que permeiam as séries: 

a participação de Raul Tassini em várias associações, entidades e instituições, a 

correspondência pessoal e a acumulação de pequenas anotações, textos, registros 

de sua memória sobre sua família e a cidade e milhares de recortes de jornais sobre 

o cotidiano de Belo Horizonte. 

Este conjunto documental descrito retrata o dia-a-dia de um cidadão belo-horizontino 

que procurou guardar, tanto quanto possível, as memórias e as mudanças que 

ocorriam na cidade. Teve grande atuação na composição do acervo inicial do Museu 

Histórico de Belo Horizonte, a partir da década de 1940, quando participou da 

organização do museu. 

A importância da preservação de documentos 

Conway (2001, p. 14) afirma que preservação é “a aquisição, organização e 

distribuição de recursos a fim de que venham a impedir posterior deterioração ou 

renovar possibilidade de utilização de um seleto grupo de materiais”.  
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O acesso aos documentos, sua identificação e sua localização, ou seja, a 

recuperação da informação é importante, mas a partir do momento em que a 

preservação física e intelectual foi assegurada (NEGREIROS; DIAS, 2008, p. 6). 

Numericamente, os acervos textual, iconográfico e bibliográfico representam 70% do 

acervo total do MHAB, e certamente, são os itens mais procurados e consultados da 

instituição. Em contraponto à Coleção Fotográfica, que se encontra praticamente 

toda digitalizada, são disponibilizados os documentos originais para a consulta. 

Acondicionados em Reservas Técnicas, os acervos em papel encontram-se 

agrupados por coleções dentro de caixas numeradas, sob temperatura e umidade 

controladas. Normalmente são solicitados à Biblioteca que repassa a demanda para 

o Setor de Conservação/Restauração que avalia a possibilidade de disponibilização, 

levando em consideração seu estado de conservação. Sobre as reservas, foram 

construídas em 1998: 

Para o armazenamento do acervo, o prédio possui cinco reservas 
técnicas: Pinacoteca, Reserva Técnica de Objetos de Grande Porte, 
Reserva Técnica de Objetos de Pequeno Porte, Reserva Técnica do 
Acervo Fotográfico e Reserva Técnica do Acervo Textual e 
Iconográfico... Essa infraestrutura é essencial para a conservação 
preventiva do acervo, que consiste na avaliação sistemática dos 
fatores responsáveis por danos e nas medidas básicas para contê-
los, minimizando sua ação sobre os materiais. São realizadas as 
atividades de controle da iluminação e das condições climáticas 
dentro das reservas técnicas e das salas de exposição, combate a 
pragas, higienização, pequenas intervenções e acondicionamento 
adequado dos documentos. O Setor de Conservação, que também 
foi constituído no decorrer do “processo de revitalização”, realiza este 
trabalho, juntamente com os técnicos encarregados pelos diversos 
acervos, e avalia com eles os itens que precisam ser encaminhados 
para restauração (ALVES et al., 2004, p. 97-98). 

Durante o processo de revitalização, várias coleções ganharam arranjo com 

definição de séries. Alguns outros conjuntos documentais foram minimamente 

tratados e acondicionados aguardando arranjo definitivo. Foram retirados clipes e 

grampos metálicos, feitos alguns pequenos reparos e planificados. Isso garantiu a 

integridade das coleções e facilitou a elaboração de um diagnóstico mais profundo 

do seu estado de conservação. 
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Posteriormente, acervos que apresentavam avançado estado de degradação foram 

encaminhados a ateliers particulares para que fossem restaurados, contando com 

financiamentos externos. A restauração destes itens é exemplificada no livro “Restaurar 

a memória: procedimentos e técnicas de restauração e conservação do acervo MHAB6”  

A conservação/restauração como forma de garantirem o acesso à informação vem ao 

encontro da “política de preservação de acervos” já desenhada durante o “processo 

de revitalização” e torna, cada dia mais urgente a tarefa de digitalizá-los, preservando 

assim os originais e dando mais agilidade aos consulentes em suas pesquisas. 

Procedimentos de conservação e restauração 

Para que se disponibilizem acervos documentais é necessário que seu suporte 

esteja minimamente resistente á sua manipulação. Para isto, procedimentos de 

rotina e, em alguns casos emergenciais, são necessários. 

Todo documento deverá ser manipulado com máscaras contra pó e luvas (látex ou 

algodão) e serão consultados na Biblioteca MHAB, sob a orientação dos técnicos do 

setor. A Biblioteca é um local reservado e estipula regras básicas como não portar 

alimentos e bebidas em seu interior ou carregar objetos cortantes ou canetas durante 

a consulta (para anotações sugere-se o uso de lápis ou lapiseiras). Ao término da 

consulta, as pastas contendo o acervo deverão ser devolvidas ao bibliotecário. 

No caso de acervos que irão compor exposições, é necessário que seja levado em 

consideração seu estado de conservação e que sejam adotadas medidas para que o 

espaço reservado a eles garanta sua segurança e integridade física. 

De acordo com Drumond (2006, p. 111): 

Nesta perspectiva, vale dizer que o desafio para o conservador de 
museu é estabelecer procedimentos que conciliem, harmonicamente, 
exposição e conservação. Procurando alcançar condições próximas 
das ideais de preservação, o profissional deve estar sempre ciente 
de todos os riscos aos quais os objetos frequentemente se acham 

                                                      
6 OLIVEIRA, Leônidas José de (Org.). Restaurar a memória: procedimentos e técnicas de restauração e 
conservação do acervo MHAB. Belo Horizonte: Museu Histórico Abílio Barreto, 2010. 
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sujeitos, por estarem vulneráveis à ação de agentes físicos (luz, 
temperatura e umidade); agentes biológicos (insetos xilófagos; 
fungos e bactérias; traças e baratas e roedores); agentes químicos 
(poluentes e poeira) e mecânicos (vandalismo). 

Procedimentos simples e de baixo custo protegem os documentos dos danos mais 

comuns ocasionados em acervos sobre papel, que são: rasgos, furos, perdas 

parciais e totais do suporte, exposição à água, incidência direta e exagerada à luz 

(seja ela natural ou artificial) e furtos. 

Ao ser solicitado, o acervo passa por avaliação de seu estado de conservação, recebe 

higienização com trincha e são realizados pequenos reparos, para que não haja 

comprometimento de sua integridade durante a consulta ou exposição. 

No presente momento, as intervenções em acervos são realizadas de acordo com 

a demanda, sendo urgente a necessidade de se retomar as discussões acerca da 

digitalização destes acervos e a substituição de embalagens e caixas dentro das 

reservas. 
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Cidade visível, cidade sensível, cidade educadora1 

Lana Mara de Castro Siman2 

Livia Tôrres Cabral3 

Vanessa Barboza de Araujo4 

Nosso intuito, neste texto, é compartilhar alguns dos aportes teóricos e metodológicos 

que orientaram a concepção e a execução da oficina “Cidade visível, cidade sensível, 

cidade educadora”, atividade realizada dentro da programação do VI Inverno no 

MHAB. Gerada no diálogo com as pesquisas produzidas pelo Grupo Polis e 

Mnemósine: educação, memória e culturas do Programa de Pós-Graduação em 

Educação da Universidade do Estado de Minas Gerais (PPGE/UEMG), a oficina teve 

como pressuposto o fato de que em nossa vida cotidiana, geralmente, naturalizamos a 

cidade e a percorremos de forma displicente e ingênua. Nosso objetivo na oficina foi 

promover deslocamentos na forma habitual de ver e percorrer a cidade. A oficina 

constituiu-se, portanto, em um exercício de educação do olhar, atento e investigativo, 

capaz de apreender a cidade como lugar de múltiplas temporalidades, memórias e 

experiências coletivas justapostas. Nesse sentido, assumimos a dimensão educadora 

da cidade e a tomamos, simultaneamente, como agente e conteúdo de educação, 

organismo formador de seus habitantes. 

A oficina “Cidade visível, cidade sensível, cidade educadora” estimulou os 

participantes a olhar e ler a cidade com a intenção de decifrá-la e de captar indícios 

                                                      
1 A versão preliminar deste texto foi publicada em: XII CONGRESO IBEROAMERICANO DE 
EXTENSIÓN UNIVERSITÁRIA, 12., 2013, Quito. Anais… Quito: ULEU, 2013. CD ROM. 
2 Doutora em Didática da História pela Université de Laval, Quebec. Docente da Faculdade de 
Educação do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Estado de Minas 
Gerais. Líder do Grupo de Pesquisa Polis e Mnémosine: educação, memória e culturas 
(PPGE/UEMG). 
3 Graduada em Geografia pela Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG, mestranda em 
Educação pela Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG, pesquisadora associada ao Grupo 
de Pesquisa Polis e Mnémosine: educação, memória e culturas (PPGE/UEMG). 
4 Graduada em História pela Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG, mestranda em 
Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da UEMG, pesquisadora associada ao 
Grupo de Pesquisa Polis e Mnémosine: educação, memória e culturas (PPGE/UEMG).  
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de histórias contidas nas suas dimensões material, imaginária e simbólica; seu 

traçado, suas ruas, suas edificações, linguagens e camadas temporais, produto e 

produtoras da ação humana no espaço urbano. O local escolhido para essa 

atividade de leitura foi a Rua da Bahia, importante logradouro da região central de 

Belo Horizonte, que nos oferece múltiplas possibilidades de leituras prenhes de 

sentidos e significados para a educação pela cidade. 

Primeiras aproximações teóricas: a cidade, o flanêur, a experiência 

e o caminhante 

Partindo do dado de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE 

que informa que no Brasil, neste mesmo ano, 84,36% da população residia em 

domicílio urbano5, gostaríamos de iniciar nossa reflexão com questões que nos 

inquietam em relação ao urbano e para as quais buscamos respostas, ou, ao menos, 

caminhos aproximativos. Nos questionamos acerca do que é feita a cidade. Desta 

forma, também nos questionamos: O que é a cidade? Como foi criada? Por quem? 

Para quem? Para quê? Formas, sons, cheiros, desejos, sonhos, tempos, espaços, 

relações, trajetos, estruturas fixas e móveis e contradições se entrelaçam no 

tempo/espaço da cidade e se unem para criar significados e significações para ela. 

Em nossos deslocamentos diários, geralmente, naturalizamos a cidade, 

compreendendo-a como coisa dada, imutável, acabada. Atrelados à utilidade e 

funcionalidade que tem a cidade para nossa vida, acabamos por não refletir sobre 

ela. Não a percebemos como construção histórica, tecida com diferentes linhas ao 

longo do tempo, matéria de pactos, consensos e omissões, fenômeno gerado e 

gerador de sentidos e significados.  

Todavia, se intencionamos nos engajar em um processo de conhecimento da 

cidade, precisamos dela nos distanciar, criar uma posição de exterioridade, para lê-

la a partir de outras percepções. E desta forma, então, interpretá-la num movimento 

de quem sobre ela reflete, duvida do que vê, do que ouve dizer e, neste ínterim, 

disponha-se a ouvir outras vozes e a olhar sob outros ângulos, a caminhar trajetos 

pouco conhecidos ou pouco percebidos. 
                                                      
5 A título de comparação, na década de 1950 este percentual era de 36,16% (IBGE, 2010). 
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Tomar a cidade como objeto de reflexão requer compreendê-la para além da simples 

e supervalorizada oposição histórica campo/cidade, dicotomia que, por sinal, não 

corresponde mais à estrutura espacial contemporânea; requer avançar nas 

perspectivas que limitam a cidade a uma estrutura caótica carente da atuação técnica 

civilizadora; requer entender os processos sociais que modelam e são modelados 

pela urbe e as significações a ela atribuídas; requer apreender o lócus urbano como 

lugar de múltiplas temporalidades, memórias e experiências coletivas justapostas, 

como num palimpsesto aberto à leitura daquele que intencionalmente a percorre. 

Trata-se de buscar compreender a urbe de forma integral, crítica e sensível, num 

processo que promova sua desnaturalização e o consequente desenvolvimento da 

consciência da cidade.  

Assumindo o espaço urbano como objeto de investigação e sensibilização, o trabalho 

ora proposto possui na figura de Walter Benjamim grandes inspirações. Este filósofo 

alemão viveu de 1892 a 1940 e fez da metrópole moderna um dos seus objetos de 

análise. Benjamin foi um crítico atento das profundas transformações sociais que 

ocorreram ao longo do século XIX e início do XX, marcadamente com o avanço das 

relações capitalistas de produção, com a consolidação da modernidade e das formas 

modernas de estar no mundo. 

Na análise benjaminiana, o cenário urbano é propício para a percepção dos 

comportamentos nascidos na modernidade. É nesse cenário que se encontra o flâneur, 

personagem de Baudelaire apropriado e interpretado por Benjamin. O flâneur é aquele 

que tem por ocupação vagar pela cidade. Seu flanar é intencional: o flanador observa e 

busca decifrar os enigmas da cidade e da multidão. Sobre este esforço de decifrar é 

essencial resgatar a pontuação de Dietzsch (2006) que, retomando o labirinto de 

Benjamin (1991), sinaliza que a resposta para a compreensão da cidade não está no 

enfrentamento, mas sim no desvendamento, que exige uma postura mais aproximativa 

em relação a este espaço. 

Caminhante lento e observador o flâneur experimenta a cidade em seus múltiplos 

detalhes. “Assim como a espera parece ser o estado próprio do contemplador 

impassível, a dúvida parece ser o do flanador” (BENJAMIN, 1994, p. 197). Em suas 

perambulações, observa a materialidade urbana e com o olhar busca, a história da 
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cidade e, reciprocamente, capta a cidade na história (ROUANET, 1992). A flanância, 

então, enquanto método de apreensão do urbano, pode ser entendida como uma 

arqueologia histórica da urbe, uma escavação da cidade. 

Sua marcha é oposta à marcha das grandes massas, que se deslocam na cidade 

normalmente cumprindo o itinerário casa-trabalho-casa e utilizando a ampulheta do 

tempo como regra de deslocamento. A esta massa, privada do tempo da flanância, 

devido a seu aprisionamento ao tempo do trabalho, não é consentido o simples 

vagar pela cidade à busca (e ao encontro) de outros tempos e de outros lugares. 

A rua conduz o flanador a um tempo desaparecido. Para ele, todas são íngremes. 

Conduzem para baixo, se não para as mães, para um passado que pode ser tanto 

mais enfeitiçante na medida em que não é o seu próprio, o particular. Contudo, este 

permanece sempre o tempo de uma infância. Mas, por que da sua vida vivida? No 

asfalto sobre o qual caminha, seus passos despertam uma surpreendente 

ressonância (BENJAMIN, 1994, p. 185). 

Segundo Rouanet (1992), em o “Trabalho das Passagens” de Benjamin, encontramos 

um resumo da experiência do flâneur, no tempo e no espaço de Paris. Atento às 

sutilezas da cidade moderna e seus elementos urbanísticos, o autor demonstra que o 

cenário político e social alteraram não só o espaço físico das cidades européias, mas 

também as relações humanas e dos citadinos com a cidade. Na análise benjaminiana, 

os grandes processos históricos e políticos não anulam as sutilezas cotidianas, ao 

contrário, ambos interagem. A estrutura social não nega as subjetividades que 

engendra e que, de certa forma, acabam por contribuir na sua própria composição. 

Em uma sociedade burguesa na qual o ócio é o grande inimigo do capital, negado em 

sua essência e em suas possibilidades, a ociosidade do flâneur torna-se um elemento 

de resistência à lógica capitalista. “Na base da flânerie encontra-se, entre outras coisas, 

a pressuposição de que o produto da ociosidade é mais valioso que o do trabalho. 

Sabe-se que o flâneur realiza estudos” (BENJAMIN, 1994, p. 233, grifo do autor).  

Nessa perspectiva, a própria cidade e sua dinâmica constituem-se fontes de 

investigação, revelando a historicidade impregnada nas ruas, praças, edificações e 

espaços públicos, e a multiplicidade de tempos expressa no emaranhado urbano. A 
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cidade, então, extrapola nossa percepção dos espaços vividos e se encaixa na 

compreensão mais ampla do espaço e de sua (re) produção ao longo do tempo.  

Para Silva Filho (2003), a investigação minuciosa do centro urbano, que constitui um 

requisito ao conhecimento histórico e cultural, só se concretiza por meio do caminhar. 

Para tanto, o autor propõe uma distinção entre o caminhante e o passante. O primeiro é 

aquele que perambula pela cidade sem pressa, sem percursos pré-definidos e 

obrigações rígidas. Compromissado com a observação, “ele consegue, num 

aprendizado sutil e diligente, mobilizar fragmentos materiais de outros tempos, 

convertê-los na matéria-prima das memórias, dos espaços e das culturas urbanas” 

(SILVA FILHO, 2003, p. 19). Já o passante encontra-se marcado pela imposição do 

relógio e do deslocamento eficiente. Deliberadamente desatento ao espaço urbano, não 

tem a intenção de desvendá-lo. Tem, isto sim, a intenção de percorrê-lo sob a condução 

do tempo moderno, dirigido de forma mais ampla à própria pobreza das experiências. 

Esta pobreza de experiências a que nos referimos foi elaborada por Benjamin em seu 

texto “O narrador” (1991), no qual o autor observa o declínio progressivo das formas 

narrativas, decorrente, entre outros fatores, da perda e da pobreza de experiências que 

vem caracterizar nossa sociedade moderna. O filósofo Larrosa (2002), no artigo, 

“Notas sobre a experiência e o saber de experiência”, amplia a compreensão desta 

perda moderna de experiência, assim como a própria concepção do que vem a ser 

realmente a experiência. 

Segundo Larrosa (2002, p. 21), “a experiência é o que nos passa, o que nos 

acontece, o que nos toca. Não o que se passa, não o que acontece, ou o que toca. 

A cada dia se passam muitas coisas, porém, ao mesmo tempo, quase nada nos 

acontece”. A possibilidade da experiência, portanto, exige que estejamos abertos ao 

mundo, abertos ao ócio, ao caminhar lento e curioso. 

Todavia, esta atitude de abertura à experiência se torna cada vez mais limitada em 

nossa sociedade contemporânea. A experiência se torna rara e, quando muito, 

rarefeita. Primeiramente devido ao excesso de informação que invade diariamente 

nossas vidas. Segundo Larrosa (2002), a informação e a busca incessante por ela 

não apenas dificulta a experiência como, de certa forma, se constitui no que ele 
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denomina de antiexperiência. Ao buscarmos tanto estar sempre informados, 

negamos que algo nos aconteça, que algo nos toque; apenas processamos mais e 

mais informação, mas não a experienciamos.  

Além da informação, a opinião também é uma porta fechada no caminho para a 

experiência. Em nossa sociedade, tanto a opinião quanto a informação converteram-

se em ditames e vivemos, portanto, sobre a regra de ter opinião sobre tudo aquilo 

que nos informamos (LARROSA, 2002). Este par moderno, portanto, nos extorque o 

tempo necessário para o despertar da experiência. 

E quando a informação e a opinião se sacralizam, quando ocupam todo o espaço do 

acontecer, então, o sujeito individual não é outra coisa que o suporte informado da 

opinião individual, e o sujeito coletivo, esse que teria de fazer a história segundo os 

velhos marxistas, não é outra coisa que o suporte informado da opinião pública. Quer 

dizer, um sujeito fabricado e manipulado pelos aparatos da informação e da opinião, 

um sujeito incapaz de experiência.  (LARROSA, 2002, p. 22, itálicos nossos). 

A esta dupla informação, opinião fabricante de sujeitos incapazes de experiência, une-se 

um terceiro elemento da vida moderna, igualmente inibidor das possibilidades 

experienciais.  Trata-se do tempo, ou melhor, da ausência dele. Da compressão 

temporal que vivenciamos em nossa rotina moderna, na qual “o acontecimento nos é 

dado na forma de choque, do estímulo, da sensação pura, na forma da vivência 

instantânea, pontual e fragmentada” (LARROSA, 2002, p. 23). Segundo este autor, a 

velocidade de acontecimentos não deixa espaço para a entrada da experiência, além 

disso, impede “também a memória, já que cada acontecimento é imediatamente 

substituído por outro que igualmente nos excita por um momento, mas sem deixar 

qualquer vestígio” (LARROSA, 2002, p. 23). 

O excesso de trabalho, característica comum do sujeito moderno, é, também 

segundo Larrosa (2002), um dos grandes empecilhos para a experiência. Enquanto 

estamos sempre lutando para transformar, mudar ou simplesmente conformar as 

coisas incessantemente com nosso trabalho, nos tornamos cada vez mais seres da 

ação, da atividade, da necessidade de fazer alguma coisa. E este excesso de ação 

rejeita a possibilidade do ócio e de cessar a atividade, simplesmente parar, e “por 
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não podermos parar, nada nos acontece” (LARROSA, 2002, p. 24). Em outras 

palavras, não experienciamos. 

O sujeito da experiência define-se mais pela sua passividade e abertura do que pela 

sua atividade (LARROSA, 2002, p. 24). Trata-se de uma abertura feita de 

receptividade, de afeto, de se expor e aceitar os riscos e perigos de se abrir. Um 

sujeito capaz de se transformar: sujeito de passagem, de travessia, que se deixa 

atravessar, que se permite a devida abertura para que as coisas passem de fato por 

ele. Desta forma, “é experiência aquilo que “nos passa” [...] e ao nos passar, nos 

forma e nos transforma. Somente o sujeito da experiência está, portanto, aberto à 

sua própria transformação” (LARROSA, 2002, p. 26). Esta possibilidade de 

transformação está implicada na própria abertura do sujeito da experiência que o 

expõe deliberadamente aos riscos e aos perigos.   

O saber que advém da experiência é distinto do saber científico e objetivo. Ele é 

anterior à ciência e à sociedade capitalista, ele é páthei máthos: “uma aprendizagem 

no e pelo padecer, no e por aquilo que nos acontece” (LARROSA, 2002, p. 26). Não 

se trata, então, de um saber no sentido de busca pela verdade das coisas, mas sim 

de estabelecer sentido(s) a estas coisas que passam por nós (LARROSA, 2002).  

Acreditamos, então, que a atitude passional e aberta que permite a experiência, e 

também a produção do saber da experiência, é justamente aquela que deve prescindir 

a flânerie. Entendemos que o flâneur é de certa forma o sujeito que detém a 

possibilidade de pessoalmente combater a falta de experiências da sociedade moderna 

e de engajar-se na produção de sentidos e significados para aquilo que por ele passa. 

Flanando, podemos combater o tempo moderno através do exercício do ócio, nos 

afastar da perversidade da informação buscando o conhecimento advindo do saber da 

experiência, nos desviar dos caminhos da opinião deixando que as coisas passem em 

nós suas impressões e não imprimindo nelas de antemão nossas supostas opiniões. 

A experiência, a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos toque, requer um 

gesto de interrupção, um gesto que é quase impossível nos tempos que correm: 

requer parar para pensar, parar para olhar, parar para escutar, pensar mais devagar, 

olhar mais devagar, e escutar mais devagar; parar para sentir, sentir mais devagar, 
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demorar-se nos detalhes, suspender a opinião, suspender o juízo, suspender a 

vontade, suspender o automatismo da ação, cultivar a atenção e a delicadeza, abrir 

os olhos e os ouvidos, falar sobre o que nos acontece, aprender a lentidão, escutar 

aos outros, cultivar a arte do encontro, calar muito, ter paciência e dar-se tempo e 

espaço (LARROSA, 2002, p. 24). 

Seguindo este raciocínio de resistência, contra estes tempos atuais que correm, e 

indo na contramão deste tempo sem tempo, apressado e fugidio, é que propomos a 

leitura da cidade. Uma leitura, portanto, realizada na suspensão temporal, no 

“demorar-se nos detalhes”, na leveza e na delicadeza de passos silenciosos. É no 

silêncio que paramos para realizar a leitura de um texto e é, portanto, neste mesmo 

hábito que se lê a cidade.   

Ao tomar a cidade como texto a ser lido, somos convidados a nos posicionar como 

caminhantes, como sujeitos abertos às experiências advindas do urbano. Em seu 

itinerário, o caminhante perceberá os caminhos espontaneamente criados pela 

população, as intervenções impostas pelo planejamento das cidades, os usos diversos 

conferidos aos espaços públicos, as apropriações realizadas pelos sujeitos, ou seja, a 

diversidade do vivido que se esconde em cada rua, em cada esquina, em cada novo 

atributo que compõe o espaço urbano. “A cidade é um texto a ser lido, decifrado por 

quem nela perambula com inteligência e sensibilidade” (SIMAN, 2010, p. 594). 

Em sua interação diária com a cidade, no entanto, os habitantes acabam por tomá-la 

como natural e imutável. Geralmente, não têm consciência de que ela foi criada por 

homens, movidos por seus interesses, e que se encontra em constante processo de 

(re)construção. Percorrem a urbe como passantes e naturalizam-na, deixando-lhes 

escapar o potencial reflexivo que também constitui o fenômeno urbano.  

O caminhante é, portanto, o leitor competente, aquele que não se fixa somente no 

enunciado do texto. Aquele que se apropria de novos significados, que supera o 

papel de leitor autômato e se engaja na construção de sentidos, re-fazendo o próprio 

texto e tornando-o próprio, habitando-o. 
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Em “Entre o asfalto e a terra: a fecundidade educativa do cotidiano poético da 

cidade”, Siman (2010) assinala a importância de a própria cidade ser tomada como 

objeto de problematização e destaca o potencial educativo do cotidiano: 

O cotidiano da cidade é mais do que uma história do banal, do 
corriqueiro; é mais do que o trânsito intenso e apressado de mercadorias, 
dos seus transportes, dos homens sendo transportados individual ou 
coletivamente sobre o traçado físico da cidade. A história que se vive no 
cotidiano da cidade é efeito material e simbólico desses movimentos, 
reveladores de sentidos do pensar e agir dos homens em suas múltiplas 
relações sociais tecidas em diferentes lugares (SIMAN, 2010, p. 583). 

A autora propõe que a cidade, na sua forma material e simbólica, seja encarada como 

um texto a ser lido e destaca a importância do desenvolvimento de sensibilidades 

histórico-temporais para se proceder à leitura da cidade. A audição, o olfato, o tato, a 

visão, a observação das minúcias, o exercício da alteridade são habilidades 

imprescindíveis para quem se propõe a decifrar a cidade do presente, na sua relação 

com o passado e o futuro. 

Segunda aproximação teórica: o centro urbano e o lócus da oficina  

De acordo com Pesavento (2007), as vivências pessoais dos habitantes das cidades 

atribuem sentidos às mesmas, o que as transforma em territórios. Para a autora 

territórios são extensões de superfície apropriadas pelo social. Estes espaços são 

detentores de memória e, portanto, de tempo também. Esse tempo passado não é 

irrecuperável, uma vez que, através do imaginário, se faz presente no espírito, 

dando-se a ler e ver através de discursos e imagens (PESAVENTO, 2007, p. 4). O 

imaginário da cidade, com sua carga de história e memória, contribui muito para 

elaborar a identidade da urbe. Esta está associada a imagens dotadas de valor 

simbólico de grande apelo.  

A identidade urbana é muito bem representada pela silhueta de prédios dos centros 

urbanos.  Estes centros atraem, portanto, pelo seu valor de paisagem: o seu traço é 

o que melhor define o fenômeno urbano. A cidade é retomada em seu aspecto 

identitário, especialmente nas imagens e paisagens do seu centro, que carrega não 

apenas sua história, mas sua representação dominante.  
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Este espaço, por ser o núcleo mais antigo de um sítio urbano, normalmente é 

também o assentamento que contém o traçado original da urbe. Na formação deste 

espaço três componentes são essenciais: os elementos estruturais, a apropriação 

deste espaço no tempo e a dotação de uma carga de significados a este “espaço-

território” (PESAVENTO, 2007, p. 5). O que buscamos ressaltar em nossa proposta 

é esta carga de significados que geralmente é atribuída ao espaço central da cidade.  

Para Silva Filho (2003), ver nas cidades apenas a capacidade humana de transformação 

da natureza e geração de riquezas é uma forma estreita de observação, pois a 

constituição do espaço urbano representa enorme potencial reflexivo para o 

entendimento da contemporaneidade e educação dos sentidos. Segundo o autor: 

Ao refletir sobre a dinâmica e as formas que presidem seu 
funcionamento, a cidade aparece como algo além do lugar que 
habitamos; ela se torna, também, um instrumento poderoso de 
indagação do real, favorece o ímpeto de compreender a vida social 
mediante uma “leitura do mundo” – termo caro ao pensamento de 
Paulo Freire. Com efeito, o trabalho de apreensão crítica da cidade 
se une a um exercício de educação permanente, atento à confluência 
de temporalidades, ao poder da mudança e à irremediável 
historicidade que sedimentam a condição humana e se encontram 
reunidos no fenômeno urbano (SILVA FILHO, 2003, p. 23). 

Todavia, para aquele que passa, aquele que transita pela urbe, este espaço 

raramente é percebido de forma mais lenta e atenciosa, através de olhares singelos, 

de silêncios intencionais, de contemplação descomprometida ou de observação 

atenta e intencional. Este espaço central pelo qual normalmente transitamos e 

circulamos geralmente é percebido muito mais pelo fator temporal (tempo do 

percurso, passagem para ir a outro lugar, tempo do trânsito), do que pela percepção 

da espacialidade e do que o olhar para as ruas pode nos oferecer, enquanto mera 

contemplação ou densa reflexão. 

A revelação da cidade, como texto, depende da produção da sua leitura. A proposta 

aqui desenvolvida parte do próprio espaço urbano e busca nele elementos para o 

conhecimento e a reflexão sobre a cidade. É um exemplo das muitas leituras 

possíveis e realça a necessidade de se considerar a matéria (espaços, 

equipamentos, edifícios, documentos textuais, mapas), as práticas (ações, 
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comportamentos, interesses) e os significados sociais que compõem a cidade, num 

entrelaçamento temporal, múltiplos tempos num mesmo espaço, diferentes relações 

entre passado, presente e futuro. 

Terceira aproximação teórica: a Rua da Bahia em Belo Horizonte, 

um espaço situado no tempo 

Planejada para ser a nova sede do governo mineiro, Belo Horizonte foi construída sob a 

alegação de que era necessário dotar Minas Gerais de uma cidade-capital compatível 

com o progresso e o regime republicano que se inaugurava no país. Em 1891, o 

Congresso Constituinte Mineiro determinou a mudança da capital de Ouro Preto e, em 

1893, a região do antigo Arraial do Curral del Rei foi escolhida para a nova cidade. 

Em 1895, a Comissão Construtora da Nova Capital, nomeada pelo governo do 

Estado para planejar e executar as obras, apresentou a planta da futura cidade. 

Tratava-se de um projeto arrojado para a época, com seu traçado geométrico 

impondo-se à topografia natural. Elaborado dentro do rigor do positivismo, a cidade 

foi dividida em zonas urbana, suburbana e rural. O plano, restrito à área urbana, 

assemelhava-se ao traçado de um tabuleiro de xadrez: uma malha de ruas retas 

formava o quadriculado e as avenidas, mais largas, eram dispostas em sentido 

diagonal. Uma extensa artéria circundava toda a região urbana, definindo seu limite.  

A área urbana deveria receber toda a estrutura de transportes, saneamento, 

iluminação, assistência médica, educação e comércio.  

Belo Horizonte foi inaugurada em 12 de dezembro de 1897, e muito de sua planta 

original ainda estava por ser construída. A área total da zona urbana aproximava-se 

dos nove quilômetros quadrados e contava com 24 praças, 22 avenidas e 67 ruas. A 

toponímia adotada era um misto de homenagem cívica e lição escolar. Inconfidentes 

e bandeirantes, datas cívicas, tribos indígenas, rios e estados brasileiros foram os 

temas escolhidos (IEPHA, [2009?]). 

A partir da Avenida 17 de Dezembro, popularmente conhecida como Avenida do 

Contorno, na direção norte-sul, estão nomes de tribos indígenas: Guaicurus, Caetés, 

Tamoios, Goitacazes, Timbiras, Aimorés etc.; nomes de poetas, de inconfidentes 
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mineiros e outras personalidades da História, continuam a sequência: Alvarenga 

Peixoto, Gonçalves Dias, Tomás Gonzaga etc. 

Cortando essas ruas em sentido Leste-Oeste, sempre em ângulo reto, estão às ruas 

em homenagem a cidades mineiras, Juiz de Fora, Ouro Preto, Barbacena, e aos 

estados brasileiros, de acordo com a sequência com que se dispõem no mapa do 

Brasil. As ruas que equivaleriam aos estados do Amazonas e Paraná receberam o 

nome de suas capitais. Isso porque as avenidas da capital homenageavam os 

principais rios brasileiros e, tendo maior visibilidade e prestígio, tiveram prioridade no 

uso da nomenclatura. Ficaram denominadas, então, uma Avenida Amazonas e uma 

Rua Manaus, assim como uma Avenida Paraná e uma Rua Curitiba. 

A toponímia adotada encontra claro assento no universo ideológico republicano. A 

origem indígena brasileira é valorizada, o desejo de independência é representado 

pelos inconfidentes e a grandeza da nação recém-proclamada República, traduzida 

nos estados da federação e seus rios, sem falar nas datas cívicas, que deram nome 

às praças. Sendo assim, o sistema de nomenclatura adotado fortalecia os ideais 

republicanos e se apresentava como uma forma de educar a população, ainda 

carente de ensino formal. 

De todas as ruas da cidade, a da Bahia foi a que melhor sintetizou o ambiente 

cosmopolita tão almejado pela nova capital. Ligando a principal porta de entrada da 

cidade, a Estação Ferroviária, ao centro administrativo, a Praça da Liberdade, essa via 

destacou-se desde os primeiros anos de Belo Horizonte. Para ali convergiram o 

comércio elegante, os hotéis, os teatros, os cinemas, as livrarias e os cafés. O trecho de 

maior destaque cultural, intelectual e boêmio situava-se entre a avenida Afonso Pena e 

a atual Álvares Cabral. 

Seu ambiente instigava a imaginação dos literatos, inflamava as 
expectativas e fantasias dos cidadãos, estimulando o surgimento de 
uma nova sensibilidade, que derivava da atração pelo seu movimento 
vertiginoso, pelo apego ao transitório, pelo prazer de perambular 
perdido e entregue à onda humana da cidade. (JULIÃO, 1996, p. 68). 

Durante as primeiras décadas do século XX, a arquitetura da rua da Bahia era 

caracterizada por construções de um ou dois pavimentos. Comumente, os andares 
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térreos eram destinados ao comércio e os pavimentos superiores utilizados para 

escritórios ou residências familiares. A principal referência desse período, o Bar do 

Ponto, ocupava uma das lojas do andar térreo do Hotel Globo, depois Hotel Palácio, na 

esquina de Bahia com Afonso Pena, em frente ao ponto final dos bondes. Inaugurado 

em 1907, a importância do estabelecimento fez com que seu nome passasse a 

designar toda a região na qual se localizava. 

Ponto – porque era o local da Estação dos bondes. (...) Bar – pelo café 
que lhe ficava em frente, escancarado para a vida pública. Só entravam 
senhores (...) A freguesia habitual do cafezinho e da conversa. A especial 
e mais demorada, das cervejadas ostensivas ou da cachacinha 
pudicamente tomada em xícaras, para não escandalizar a Família 
Mineira passando na rua. Os garçons já conheciam os fregueses 
envergonhados e traziam a talagada dentro da louça inocente – só que o 
pires vinha sem colher. (...) O café chamado Bar do Ponto estava para 
Belo Horizonte como a Brahma para o Rio. Servia de referência. No Bar 
do Ponto. Em frente ao Bar do Ponto. Na esquina do Bar do Ponto. 
Encontros de amigos, encontros de obrigação. O nome acabou 
extrapolando, se estendendo, ultrapassando o estabelecimento, 
passando a designar o polígono formado pelo cruzamento de Afonso 
Pena com Bahia – local onde termina também a ladeira da rua dos Tupis. 
(NAVA, 2003, p. 5-6. Grifos do autor). 

Assíduos frequentadores do Bar do Ponto, Pedro Nava e Carlos Drummond de 

Andrade deixaram registradas em diversas obras aquilo que representou para eles a 

Bahia dos primeiros tempos. 

Fechado o Cinema Odeon, na Rua da Bahia. 
Fechado para sempre. 
Não é possível, minha mocidade  
fecha com ele um pouco. 
Não amadureci ainda bastante 
para aceitar a morte das coisas 
que minhas coisas são, sendo de outrem, 
e até aplaudi-la, quando for o caso, 
(Amadurecerei um dia?) 
Não aceito, por enquanto, o Cinema Glória, 
maior, mais americano, mais isso-e-aquilo.  
Quero é o derrotado Cinema Odeon, 
o miúdo, fora-de-moda Cinema Odeon.  
A espera na sala de espera. A matinê  
Com Buck Jones, tombos, tiros, tramas.  
A primeira sessão e a segunda sessão da noite. 
A divina orquestra, mesmo não divina,  
costumeira. O jornal da Fox. William S. Hart. 
As meninas-de-família na plateia, 
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A impossível (sonhada) bolinação, 
Pobre sátiro em potencial. 
Exijo em nome da lei ou fora da lei 
Que se reabram as portas e volte o passado  
musical, waldemarpissilândico, sublime agora 
que para sempre submerge em funeral de sombras 
neste primeiro lutulento de janeiro 
de 1928. 
(ANDRADE, 1996, p. 39). 

No final dos anos de 1930, o ponto final dos bondes, localizado na esquina em 

frente ao Bar do Ponto foi transferido para a Praça Sete, evidenciando a superação 

do entroncamento da Afonso Pena com Bahia como eixo central da zona urbana. 

Em 1940, o Bar do Ponto encerrou suas atividades (CHACHAM, 1996, p. 235). 

O Teatro Municipal, localizado no quarteirão acima, também entrou em decadência e foi 

transferido para as mãos de particulares. No mesmo local, inaugurou-se o Cine 

Metrópole, em 1942. “Esta iniciativa refaz a movimentação do lugar, comprovando a 

predestinação de centro aglutinador cultural, que a rua da Bahia demonstra desde os 

seus primórdios até os tempos atuais” (SILVEIRA; HORTA, 2002, p. 75). Os jornais 

situados nos arredores e a proximidade da Faculdade de Direito são fatores que também 

corroboram para que intelectuais, estudantes e jornalistas garantam a movimentação 

nos bares e confeitarias da Bahia. A geração que desfruta dos encontros proporcionados 

pela rua da Bahia, dos anos de 1940, conta com nomes como Murilo Rubião, Otto Lara 

Resende, Hélio Pellegrino, Fernando Sabino e Paulo Mendes Campos. 

(...) Mas a rua da Bahia , com seus dois quarteirões comerciais, era a 
rua. Sem a vastidão da Avenida, onde a alma provinciana ainda não 
se acomodava, contentando-se de admirá-la, a Rua da Bahia era 
naquele trecho o lado feérico dos habitantes, a fantasia, a inquietação. 
Quem desejasse um cigarro de fumo fresco ou a extravagância dum 
charuto, ia para lá. Quem desejasse um bilhete de loteria – você ainda 
era criança e Giacomo já vendia sortes grandes – ia para lá. Quem 
sentisse um súbito desejo de sorvete, uma tentação de chope, um 
alvoroço de empadinha quente, um arrepio de môça bonita, um 
abismo de mulher casada, uma nostalgia de livro francês, ia tudo para 
lá. Todos iam para a rua da Bahia (CAMPOS, 1965, p. 93). 

A partir da década de 1950, o comércio sofisticado da rua da Bahia entra em 

decadência, mas sua vocação intelectual e boêmia permanece. A Gruta Metrópole é a 

grande referência da vida boêmia da região (SALLES, 2008, p. 59). Em 1958, os 
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românticos bondes deixam de circular pela Bahia que, desde o início da década, 

acompanhava a derrubada dos sobrados para dar lugar aos espigões. O processo de 

verticalização atingiu também os hotéis. Em 1959, o prédio do Hotel Palácio, que 

abrigara o Bar do Ponto, é destruído para dar lugar ao Othon Palace Hotel, luxuoso 

edifício de 22 andares. Antes dele, em 1957, fora a vez do Grande Hotel, considerado 

o melhor de Belo Horizonte desde a sua fundação em 1897. Situado na esquina de 

Bahia com a atual Augusto de Lima, seu bar, no andar térreo, foi ponto de encontro de 

políticos e local das recepções da elite belo-horizontina. Foi destruído para dar lugar ao 

emblemático edifício Arcângelo Maletta. O Maletta foi inaugurado em 1961 e tornou-se 

a grande novidade arquitetônica da época. Com 20 andares, contava com elevadores, 

escadas rolantes, apartamentos residenciais, salas e lojas comerciais. Com seus 

bares, livrarias, inferninhos e garçonnières, logo tornou-se o abrigo da “rapaziada dos 

anos 60” (SILVEIRA; HORTA, 2002). 

Novas formas de pensar, agir e fazer cultura nortearam a geração que vivenciou as 

décadas de 1960 e 1970, fazendo do Maletta e de sua Cantina do Lucas ícones da 

resistência à ditadura militar e da revolução dos costumes. Para o jornalista e escritor 

Carlos Herculano Lopes (apud SILVEIRA; HORTA, 2002, p. 159): 

Não só o bar, como todo o edifício Maletta, onde, além de 
intelectuais, não faltavam militantes de organizações ilegais, travestis 
aos montes, homossexuais bandeirosos ou velados. Para as 
cabeças más pensantes da época, o local constituía uma espécie de 
sucursal do inferno, devido à diversidade de posturas existenciais e à 
incrível democracia de todos, onde qualquer tipo humano era aceito 
sem restrições. Na verdade, esta má fama era um pouco 
improcedente. Durante o dia, o condomínio era extremamente 
familiar. Mas bastava anoitecer para que as inevitáveis aves noturnas 
aparecessem, em busca de seus poleiros. E no Lucas havia poleiro 
para todos, desde a bicha louca e o comunista ortodoxo até o 
trotskista cabeludo e o poeta de vanguarda.  

Longe de ser mais um arranha-céu, dos muitos projetados e edificados nos anos de 

1960, o Maletta inscreve-se na história política, social e cultural de Belo Horizonte e é 

referência para as novas gerações. Ainda hoje, ele atrai novos usuários que, convivendo 

com os antigos, imprimem cotidianamente suas marcas nesse espaço, reinventando-o. 
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Em 9 de dezembro de 1997, a Cantina do Lucas é tombada pelo Departamento de 

Memória e Patrimônio Cultural da Secretaria Municipal de Cultura de Belo Horizonte 

como Bem Cultural da cidade (SILVEIRA; HORTA, 2002, p. 8). Considerando que, à 

época, as discussões acerca do Patrimônio Cultural Imaterial ainda eram incipientes, 

o reconhecimento da Cantina como bem cultural é emblemático na história da 

cidade, revelando a importância do estabelecimento na memória social e afetiva da 

população belo-horizontina. 

Mesma sorte não teve o Cine Metrópole, que em 1983 foi demolido, mesmo tendo 

seu tombamento provisório divulgado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico 

e Artístico de Minas Gerais – IEPHA/MG. Na tentativa de impedir a demolição, 

diversos estudantes, artistas e intelectuais se manifestaram. Todo esse 

engajamento, se não foi capaz de impedir a destruição do Metrópole, possibilitou o 

amadurecimento dos cidadãos e órgãos responsáveis pela preservação do 

patrimônio em Belo Horizonte. 

Metodologia  

Com carga horária de 8 horas, a oficina constituiu-se de cinco momentos. Como 

estratégias metodológicas, foram realizadas dinâmicas de sensibilização para 

percepção da cidade; trabalho de campo e confecção de mapa, conforme 

detalhado a seguir. 

O primeiro momento consistiu na apresentação de excertos de poemas, músicas e 

crônicas referenciados na cidade, de forma a introduzir, de maneira sensível, a questão 

do espaço urbano. Esses excertos foram tomados como mônadas. Na perspectiva 

benjaminiana, as mônadas são fragmentos diversos que, apresentados em conjunto, 

produzem um texto sensível capaz de expressar o contexto sócio-histórico a que se 

refere. Embora a montagem desses fragmentos forme um todo, cada um deles tem a 

capacidade de dizer pelo todo. Como bem definido por Galzerani (2002, p. 62), são 

miniaturas de significado, centelhas de sentido que têm a força de um relâmpago. 
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No segundo momento realizou-se o trabalho de campo. O Centro de Cultura Belo 

Horizonte (CCBH)6, instituição que sediou a oficina, situa-se na Rua da Bahia e, 

após a apresentação das mônadas, os participantes foram convidados a percorrer a 

rua com a intenção de realizar a leitura da cidade e a registrar a experiência por 

meio de fotografias. 

De forma abrangente, podemos entender o ato de ler como o ato de atribuir sentido(s) 

aos diversos tipos de textos. Nosso objetivo com o trabalho de campo foi estimular os 

participantes a interpretarem a cidade, tomando-a como um texto a ser lido. Para o 

antropólogo Barros (1996, p. 2): 

Por leitura devemos entender todo e qualquer desvendamento de 
estruturas simbólicas, sejam quais forem as linguagens, os suportes, os 
meios utilizados e as mensagens veiculadas. Ler é estabelecer sentido, 
buscar para além e aquém do significante, o significado latente, 
emergente, possível. 

O olhar é postura imprescindível àqueles que se propõem a realizar a leitura. Barros 

propõe uma diferenciação radical entre o ver e o olhar. Segundo o autor, o ver é uma 

atitude involuntária, ingênua, que registra espontaneamente aquilo que está visível, é 

superficial. Já o olhar é próprio daqueles que investigam, é intencional, exige disposição 

cognitiva e sensorial, “resulta e é resultado de nossa leitura sobre o mundo” 

(BARROS,1996, p. 2). 

Por meio do trabalho de campo, procurou-se, portanto, produzir deslocamentos em 

nossa postura habitual de passantes para a de caminhantes; em nossa atitude 

superficial de ver pela profundidade do olhar; em nossos trajetos mecanicamente 

percorridos por perambulações pautadas pela inteligência e sensibilidade. 

No terceiro momento da atividade, voltamos a nos reunir no Centro de Cultura Belo 

Horizonte e os participantes puderam relatar a experiência vivenciada durante o 

percurso. Cada integrante selecionou duas fotografias e verbalizou para o grupo os 

motivos que o levaram a produzir aquele registro.   

                                                      
6 Agradecemos ao CCBH que gentilmente disponibilizou seu espaço para a realização da oficina. 
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A importância da fotografia se deu não só como suporte de sentidos e significados 

atribuídos à urbe, mas também pela sua capacidade de promover um deslocamento na 

forma desatenta com que os citadinos percorrem a cidade. Ferrara (1988) ressalta a 

importância do estranhamento para a produção da leitura da cidade. Pela utilidade que 

tem a cidade para seus usuários, eles não percebem seu potencial informacional, 

necessitando de estímulos. 

O recurso da máquina fotográfica estabelece um estranhamento 
entre o espaço ambiental e seu uso habitual, permitindo, então, 
explicitar, não só a imagem da cidade, mas a seleção dos seus 
ângulos claramente relacionados com o quotidiano. Esta seleção 
surpreende o próprio usuário quando dela ele se apropria através da 
imagem fotográfica revelada, e isto constitui estímulo para a 
verbalização do uso como significado da cidade (FERRARA, 1988, p. 
77, itálico do autor). 

A mesma oficina, o mesmo exercício de sensibilização, o mesmo logradouro e 

registros fotográficos tão distintos. O que está por trás de tamanha pluralidade? Os 

diferentes fotógrafos. A diversidade de imagens produzidas relaciona-se com a 

subjetividade de cada sujeito que a produz. As imagens surgem não só da 

materialidade que se apresenta diante dos olhos dos fotógrafos, mas da 

interpretação que cada um faz dessa concretude. 

No quarto momento, foi produzido coletivamente um mapa sensível sobre o local, 

tendo como suporte um mapa contendo a Rua da Bahia e o traçado do seu entorno. 

O grupo reuniu-se ao redor do mapa e coletivamente inseriu as fotografias 

produzidas. Por meio desta atividade propusemos o entrelaçamento da cidade 

visível com a cidade sensível, trazendo à tona as dimensões fundamentais da urbe: 

materialidade, sociabilidade e sensibilidade. 

No quinto momento, foi realizada uma projeção de slides contendo fotos antigas da 

Rua da Bahia, acompanhada da leitura de fragmentos literários sobre este 

logradouro. Esta atividade final teve como objetivo a contextualização histórica e 

espacial do trajeto percorrido no trabalho de campo. Selecionamos no acervo 

fotográfico do Museu Histórico Abílio Barreto – MHAB, museu da cidade de Belo 

Horizonte, um conjunto de 10 imagens referentes à Rua da Bahia, no período de 
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1902 a 1960. A essas imagens seguiram-se trechos escritos por literatos que, em 

verso e prosa, registraram suas percepções sobre a Rua da Bahia. 

Voltar o olhar ao passado, trazendo para o presente representações da cidade 

produzidas por sujeitos de outras épocas, nada tem de nostálgico, ao contrário, é 

um movimento imprescindível para aqueles que se dispõem a refletir sobre o 

presente. Se nos apropriamos da cidade como texto a ser lido, a documentação e 

os registros produzidos sobre ela também fazem parte desse texto e devem ser 

incorporados à leitura. 

Considerações finais 

Sentimos, então, que nossa proposta potencializou oportunidades de novas miradas 

para a cidade, na qual milhares de citadinos realizam suas vidas cotidianamente. A 

apropriação de documentos e registros históricos sobre a cidade intenciona permitir, 

aos participantes, desvendar outros discursos e representações sobre seu espaço 

vivido, através do contato com aqueles que sobre ela pensaram em outros tempos, 

providos de outras tantas formas de observar e de falar sobre a cidade. Ao mesmo 

tempo, levar os participantes a produzirem suas impressões sobre a Rua da Bahia 

através de seus registros fotográficos colocou-os também como produtores de outras 

representações sobre a cidade, além do que, permitiu-lhes o contato com as 

representações dos outros participantes, conterrâneos seus, também moradores de 

Belo Horizonte. O trabalho em campo buscou deslocar os participantes de sua 

posição habitual de passantes para a condição de caminhantes, de sujeitos que 

desvendam o espaço no qual vivem cotidianamente, a partir do momento em que são 

estimulados a percorrer este espaço com novos referenciais e com outros passos: 

mas calmos, mais atentos, mais detidos e menos formatados. 

Em suma, vislumbramos que com a realização da oficina, tivemos a chance de estimular 

os participantes, citadinos acima de tudo, a compreender e ler o espaço no qual se 

desenha suas vidas sobre uma nova ótica. Propomos a eles que observassem o que 

antes era paisagem desprovida de sentido e significado, além de espaço de 

deslocamento, para que com esta nova atitude de participação investigativa pudessem 

também atribuir significados à urbe e provê-la da dimensão de espaço vivido. 
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Conservação preventiva do patrimônio cultural audiovisual 

Isabel Cristina Felipe Beirigo1 

Marcella Furtado Rodrigues2 

Neste início do século XXI, o trabalho no campo da preservação audiovisual, tornou-

se um desafio interessante, tanto pela especificidade do material, quanto pelas 

inovações tecnológicas que surgem a cada dia e fazem deste um campo em 

constante renovação. No entanto, mesmo com todo avanço de qualidade do cinema 

digital, e com a contagem regressiva para o fim da produção e distribuição de 

películas cinematográficas, os filmes neste tipo de suporte devem ser preservados, 

garantindo, assim, a grande qualidade da imagem mantida em películas e, além 

disso, este é, ainda, o meio mais longevo que se conhece para a preservação de 

imagens em movimento. 

Em Belo Horizonte, desde 1995, o Centro de Referência Audiovisual - CRAV realiza 

ações voltadas para a preservação da memória audiovisual da cidade. Do acervo 

mantido pela instituição, mais de 90% se encontra em rolos de película. Este é um 

material delicado e demanda cuidados específicos, entretanto, algumas ações simples 

podem ajudar a conservar e aumentar o tempo de vida de um filme em película. Neste 

texto, discorreremos sobre estas ações. 

Assim, como em outras instituições que trabalham com preservação audiovisual, no 

CRAV o processo de preservação envolve diversas etapas. É importante que todas 

elas sejam cumpridas para que a meta seja atingida com eficácia, mantendo o filme 

em condições adequadas e, principalmente, disponível para exibição. As etapas 
                                                      
1 Licenciada e bacharel em História pela Universidade Federal de São João del-Rei. Especialização 
em Mídias na Educação e História pela Universidade Federal de São João del-Rei. Mestre em 
História pela Universidade Federal de São João del-Rei. Técnica de Nível Superior em Patrimônio 
Cultural pela Fundação Municipal de Cultura, atuando no Centro de Referência Audiovisual – CRAV.  
2 Graduada em Comunicação Social pela Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG. 
Especialização em Cinema pela PUC-Minas. Mestre em Artes pela Universidade Federal de Minas 
Gerais - UFMG. Técnica de Nível Superior em Arte-Educação pela Fundação Municipal de Cultura de 
Belo Horizonte, atuando no Centro de Referência Audiovisual – CRAV. 



56 

 

acima mencionadas consistem em: incorporação do filme ao acervo; 

armazenamento adequado; análise física do material; indexação e catalogação e, 

por fim, sua difusão. 

No momento da incorporação são realizados procedimentos básicos, sendo feita uma 

análise prévia da película, buscando a identificação do título e da origem, a quantidade 

de rolos relativa a um mesmo título, bitola e tipo de suporte. Em seguida, separa-se o 

material a ser incorporado de acordo com as suas condições físico-químicas. De um 

modo geral, podem ser encontrados rolos em boas condições e que não estejam 

ácidos; rolos com a síndrome do vinagre, mas ainda projetáveis; e também rolos 

perdidos, sem possibilidade de restauração. 

Após a incorporação, o filme é armazenado em um estojo de polietileno, atualmente 

utilizado no lugar das latas de metal. Além disso, o filme é guardado em reserva 

climatizada, com controle de temperatura e umidade, sendo armazenados em salas 

distintas, conforme cada um dos três estados de conservação observados no 

momento da incorporação. Depois de passar por este primeiro processo de 

avaliação, as películas incorporadas passam pela análise física, etapa sobre a qual 

falaremos com mais detalhes adiante. 

Feita a incorporação e análise física, se o filme for projetável, ele é assistido e são 

colhidas informações sobre seu conteúdo e dados de produção, quando houver. Todas 

as informações coletadas serão incluídas na base de dados, que subsidiará as 

pesquisas ao acervo fílmico. No entanto, o processo de preservação somente se 

completa na difusão do acervo, etapa esta que justifica todas as ações anteriores. 

Assim, o filme fica disponível ao acesso do público, que pode visualizá-lo em 

pesquisas e também durante as ações externas de difusão. Vale ressaltar que no 

CRAV, as ações de difusão externa são realizadas com acervos já digitalizados, 

contribuindo para sua preservação. 

Análise física do material 

Esta é uma etapa que exige um maior detalhamento e envolve especificidades do 

acervo fílmico que devem ser observadas por todos que lidam com rolos de 

películas, seja em instituições de preservação, laboratórios, produtoras e mesmo 
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para aqueles que mantêm em casa acervos deste tipo, que por muitos anos foram 

utilizadas em gravações domésticas. Sendo assim, optou-se por abordá-la 

separadamente. 

A análise física é feita em uma mesa enroladeira (FIG. 1), na qual o rolo de película é 

colocado sobre o disco da esquerda e enrolado para o disco da direita, com o auxílio 

de uma manivela. O filme é, assim, passado sobre uma superfície de acrílico sob a 

qual uma luz é acesa, permitindo que detalhes e alterações dos rolos sejam 

visualizados com o auxílio de uma lupa. 

 

FIGURA 1 - Mesa enroladeira 
Fonte: CRAV. 

Outro instrumento utilizado durante o processo é uma coladeira de durex (FIG. 2), 

que permite que emendas fracas e eventuais rupturas sejam refeitas, mantendo, 

dessa forma, a perfuração da película, essencial para a projeção do filme, caso ele 

esteja apto para tal. 
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FIGURA 2 - Coladeira de película 
Fonte: CRAV. 
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Caso a película se rompa ou haja alguma perfuração danificada, é necessário utilizar 

a coladeira de durex com a bitola adequada (seja de 8, 16 ou 35mm). 

O técnico responsável pela análise deve vestir jaleco, luvas de algodão e máscara, para 

se proteger dos odores liberados pelo filme e, ao mesmo tempo, proteger o filme de suas 

interferências, tais como: a gordura das mãos, saliva, vapores da respiração e outros 

agentes prejudiciais que podem estar presentes nas roupas. 

O primeiro passo, a ser seguido na análise de um filme é observar seu 

direcionamento. Se o topo da cabeça do personagem ou a paisagem estão voltados 

para direita (FIG. 3), é um indicativo de que o filme está sendo analisado a partir do 

início, facilitando a identificação de onde estão os danos. Vale ressaltar que, todas 

as informações referentes à análise do filme são anotadas em uma ficha de 

avaliação física, que será arquivada e ficará disponível para consultas posteriores. 

 

FIGURA 3: Película 
Fonte: CRAV. 

É importante coletar todas as informações disponíveis, tais como o título, o idioma 

dos créditos, intertítulos e legendas (se houver), entre outras. Caso o filme não 
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possua nenhum título, este será atribuído após a visualização do mesmo na 

moviola3 (FIG. 4). 

 

FIGURA 4 - Moviola 
Fonte: CRAV. 

O técnico responsável também deve observar se o rolo é único (1/1), ou se é parte de 

um filme que contenha mais rolos (rolo 1/8, 2/4, 5/5 etc.). Outro dado de grande 

importância é a anotação da cromia, ou seja, se o filme é preto e branco (P&B) ou 

colorido (COR), pois filmes em preto e branco possuem tipos de deterioração 

específicos, que não incidem nos rolos coloridos, e vice-versa. Além disso, é 

fundamental fazer a identificação da bitola do filme, dada pela medida de sua largura, em 

milímetros. Os formatos mais comuns são: 8mm, super 8mm, 16mm e 35mm, existindo 

também, embora com menos frequência, os filmes de 70mm.  

Dando continuidade à análise física, faz-se a caracterização do som (FIG. 5), caso o 

filme não seja silencioso. Ele pode ser ótico, de densidade ou área variável (DV ou 
                                                      
3 Criada em 1917 por Iwan Serrurier para ser um equipamento de projeção de filmes, somente em 1924 a 
moviola passou a ser utilizada como mesa de montagem de rolos em película. O equipamento passou a 
atrair o interesse de grandes estúdios de cinema e começou a ser utilizado em todo o mundo, primeiramente 
na produção cinematográfica e depois nas produções televisivas. Ainda hoje, a moviola é fundamental para 
que instituições que trabalham com acervos em película, possam dar acesso a filmes neste formato, 
evitando o uso “prejudicial” dos projetores. 
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AV), ou ainda, magnético, que consiste em uma fita marrom preenchendo a área da 

película reservada ao som. 

 

FIGURA 5 - Tipos de som existentes nos filmes em película 
Fonte: Próprios autores. 

Nos rolos em que há espaço para a pista de som, mesmo que não exista o som, diz-

se que a janela é sonora (ou acadêmica). Por outro lado, nos rolos em que não há 

este espaço, ou seja, a imagem ocupa todo o espaço entre uma perfuração e outra, 

a janela é chamada silenciosa. 

Durante o processo de análise do filme, também é necessário identificar qual o tipo de 

suporte do material analisado. Ele pode ser: nitrato; acetato ou poliéster. A estrutura de 

um filme em película (FIG. 6 e 7) é composta das seguintes camadas: 

 

FIGURA 6 - Estrutura do filme em película P&B.  
Fonte: (LAVÉDRINE; GANDOLFO; MCELHONE; MONOD, 2009, p. 259). 

Na estrutura do filme em preto e branco, o suporte (plastic film) pode ser de nitrato 

ou acetato de celulose (cellulose nitrate, cellulose acetate), ou ainda de poliéster 
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(polyester), no caso das películas mais recentes. A emulsão é formada por uma 

camada de gelatina (gelatin), e nela se encontram os sais de prata (silver), que são 

os elementos formadores da imagem em preto e branco conforme Lavédrine; 

Gandolfo; Mcelhone; Monod, (2009, p. 259). 

 

FIGURA 7: Estrutura do filme em película colorido. 
Fonte: (LAVÉDRINE; GANDOLFO; MCELHONE; MONOD, 2009, p. 263). 

Por outro lado, na estrutura do filme colorido, o suporte (plastic film) poderá ser de 

acetato de celulose (cellulose acetate), ou poliéster (polyester). O lado da 

emulsão, por sua vez, é formado por três camadas de gelatina: gelatina com 

corante amarelo (gelatin with yellow dye), gelatina com corante magenta (gelatin 

with magenta dye) e gelatina com corante ciano (gelatin with cyan dye) de acordo 

com Lavédrine; Gandolfo; Mcelhone; Monod, (2009, p. 263). 

Identificar o lado do suporte – mais brilhante, e o lado da emulsão – mais fosco, é 

importante, pois assim, os processos de deterioração encontrados no filme 

durante a análise poderão ser identificados estando no suporte ou na emulsão. 

Como foi dito anteriormente, é de grande relevância identificar o tipo de material, 

ou seja, trata-se de nitrato, acetato (safety) ou poliéster. Para que essa definição 

seja feita, devem ser considerados diversos aspectos, tais como: estética da 

fonte dos letreiros e créditos; o tipo de vestimenta; os cenários; o tipo de som; as 

identificações encontradas nas bordas; o cheiro, entre outras coisas. 

Deve-se considerar que cada tipo de suporte guarda um diferente odor, além disso, 

como foram produzidos em épocas distintas, embora haja intercessão entre os 
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diferentes períodos, as características do conteúdo podem ajudar a identificar a 

época da produção, contribuindo para a identificação do suporte. É fundamental 

observar que não basta considerar apenas um destes aspectos, pois em termos de 

definição do suporte, é importante que mais de uma característica seja identificada. 

Distinguir o tipo de suporte ajuda, por sua vez, na própria identificação dos 

processos de deterioração, pois os filmes de nitrato, acetato e poliéster apresentam 

diferentes formas de degradação, que demandam ações distintas. 

As películas de nitrato foram utilizadas desde o começo do cinema (1895) até a 

década de 1950. Porém, no Brasil, as produções cinematográficas continuaram a 

utilizar esse tipo de material em filmes nas décadas seguintes, o que significa que um 

filme brasileiro produzido após a década de 1950 ainda pode ter sido feito em nitrato. 

Depois que começou a produção de filmes em suporte de acetato (também 

conhecido como safety), os filmes em nitrato passaram a incluir, nas bordas, a 

inscrição nitrate, e os filmes em acetato, a inscrição safety, ou simplesmente “S”. 

Assim sendo, a marca de borda (FIG. 8) é outro importante aspecto a ser observado. 

 

FIGURA 8 - Marcas de borda 
FONTE: Manual de Manuseio de películas cinematográficas (COELHO, 2006, p. 20). 
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Um dos aspectos mais importantes a ser considerado na identificação do tipo de 

suporte é a característica dos filmes em suporte de nitrato, pois estes correm risco 

de sofrer combustão espontânea. Esta é a razão pela qual estes filmes devem ficar 

isolados do restante do acervo. Esta foi também uma das características que 

motivou o surgimento dos filmes em suporte de acetato, pois em todo o mundo 

várias coleções e acervos foram perdidos em incêndios causados pela combustão 

espontânea do filme de nitrato. 

Por outro lado, quando começam a sofrer alterações físico-químicas, os filmes em 

suporte de acetato liberam ácido acético, um de seus componentes, e exalam cheiro 

de vinagre. Este processo é conhecido como ‘síndrome do vinagre’, sendo esta a 

degradação mais comum neste tipo de suporte. 

Diferentemente dos suportes de nitrato e acetato, de origem vegetal, o suporte de 

poliéster é feito de um polímero sintético. Quanto é colocado contra a luz, o filme 

em poliéster mostra-se mais translúcido do que os que o antecederam. 

Teoricamente e até o presente momento, este é mais estável que os dois 

anteriores. 

Os Tipos mais comuns de deterioração do filme em película 

O primeiro aspecto a ser considerado em se tratando de processo de degradação 

fílmica é que os agentes de deterioração raramente atuam isoladamente, portanto, 

dificilmente um filme apresenta apenas uma forma de deterioração. 

Riscos no suporte e na emulsão; rasgos; rompimento de perfurações; emendas não-

originais (em durex); são problemas físicos que  ocorrem, em geral, pelo uso natural (e 

muitas vezes inadequado) do filme. Alguns problemas desta natureza podem ser 

evitados com o manuseio correto do filme e dos equipamentos de projeção, que devem 

estar limpos e regulados. 

No entanto, há ainda os problemas relacionados às alterações químicas do suporte 

e/ou emulsão, tais como: 
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 Síndrome do vinagre – a liberação do ácido acético, em filmes com suporte 
de acetato, inicia um processo no qual o filme vai gradualmente perdendo suas 
características físico-químicas, até chegar ao ponto em que sua visualização é 
impossível e o rolo torna-se perdido. Após o início da síndrome, o filme perde 
sua rigidez (desplastificação), e posteriormente inicia-se a formação de cristais 
(cristalização do suporte – FIG. 9 e 10), formando uma espécie de ‘rede’ que 
impossibilita a visualização adequada da imagem. O processo desencadeado 
pela síndrome do vinagre pode ser retardado quando o rolo é colocado em 
boas condições de armazenamento, mas não pode ser impedido e muito 
menos revertido. 

 Encolhimento – o filme pode encolher tanto no sentido de sua largura quanto 
em sua extensão. Se o filme estiver com um grau elevado de encolhimento, 
suas perfurações não se encaixarão nas grifas existentes nos projetores e 
moviolas, o que impossibilitará sua projeção e consequente acesso. 

 Abaulamento (FIG. 13) – quando o filme está abaulado, ele não se mantém 
plano, assumindo um formato de canoa – quando as bordas encolhem mais do 
que o meio, ou o abaulamento em onda, que assemelha-se a um babado. 
Assim como o encolhimento, este dano interfere diretamente na possibilidade 
do filme ser projetado. 

 Sulfuração – esta forma de deterioração é específica dos filmes em preto e 
branco, e pode ser observada por um aspecto amarronzado em partes do filme, 
ou em todo o rolo nos casos mais críticos. Esse tipo de dano é normalmente 
decorrente de um processamento inadequado durante a revelação do filme, 
feito em laboratório.  

 Descoramento – dano que pode ser observado nos filmes coloridos com a 
perda da intensidade das cores, ou quando uma cor passa a ser predominante, 
sendo azulada ou magenta, as mais comuns. 

 Fungos – o controle da umidade e temperatura do ambiente em que o filme se 
encontra é fundamental para evitar o aparecimento de micro-organismos como 
fungos e bolores. 

As colônias de fungos surgem como pequenos pontos brancos ou 
escuros e irradiam-se de forma circular. Quando examinados com 
lupas têm o aspecto vegetal, como uma raiz de planta. Podem 
chegar a atingir fotogramas inteiros, mas o mais comum é 
encontrarmos vários pequenos pontos. Quando são superficiais, se 
percebe apenas uma perda de brilho da emulsão. Quando mais 
profundos, além do aspecto de raiz podem apresentar uma mancha 
amarelada com contornos mal definidos (COELHO, 2006, p. 52). 

 Desprendimento de emulsão (FIG. 11) – neste processo, a emulsão solta-se 
do suporte e o filme fica com espaços ‘vazios’. Ao desenrolar um filme, se a 
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emulsão começar a se desprender, a ação deve ser interrompida 
imediatamente, evitando maiores danos à imagem. 

 Hidrólise – ocorre nos filmes em suporte de nitrato, quando estes absorvem 
umidade do ambiente e ficam com um aspecto melado. A emulsão é atingida e 
se liquefaz, sendo que a imagem começa a se desfazer, das bordas para o 
meio do filme. Em estágios avançados, o filme empedra e em seguida começa 
a esfarelar (FIG. 14). 

 Excesso de umidade – se o ambiente de armazenamento do filme for muito 
úmido e quente, a emulsão poderá absorver esta umidade, e posteriormente 
iniciar um processo de liquefação (FIG. 12), com perda gradual da imagem, que 
ao final do processo terá se perdido completamente. 

Tipos de deterioração do filme em película: 

      

FIGURA 9 - Cristalização do suporte de 
acetato. Fonte: Manual de Manuseio de 
películas cinematográficas (COELHO, 
2006, p. 44) 

 FIGURA 10 - Cristalização na lateral  
do rolo. Fonte: Manual de Manuseio  
de películas cinematográficas 
(COELHO, 2006, p. 39) 

      

FIGURA 11 - Desprendimento de emulsão. 
Fonte: Manual de Manuseio de películas 
cinematográficas (COELHO, 2006, p. 54) 

 FIGURA 12 - Filme melado, com a 
emulsão se liquefazendo. 
Fonte: CRAV. 



67 

 

      

FIGURA 13 – Rolo com acentuado grau 
de abaulamento. Fonte: CRAV. 

 FIGURA 14 – Rolo de nitrato 
empedrado e quebradiço. 
Fonte: CRAV. 

A identificação dos tipos de deterioração presentes em um filme é fundamental para 

que se conheça o grau de conservação do rolo. Serão essas informações que 

subsidiarão e indicarão as próximas ações a serem realizadas sobre a película, a 

curto e a médio prazos. Assim, dependendo do grau de conservação, há filmes que se 

encontram em bom estado e apenas serão acondicionados corretamente. Por outro 

lado, os rolos que se encontram em avançado estágio de deterioração, demandarão a 

feitura urgente de uma cópia, além de terem que passar por processo de restauração 

digital, nos casos mais críticos. 

Após a análise física da película, o filme deverá ser rebobinado. Neste momento, 

deverá ser feita uma limpeza utilizando um pedaço de veludo 100% algodão e álcool 

isopropílico, a fim de eliminar sujidades que estejam aderidas ao rolo. No entanto, 

caso as condições do filme não permitam, ou seja, caso ele esteja quebradiço ou 

com a emulsão se desprendendo, a limpeza não será realizada, pois poderá 

ocasionar mais danos do que benefícios à película. 

Com o filme rebobinado e enrolado no batoque, usa-se uma régua própria para a 

medição da metragem do rolo. A partir dessa metragem, é possível saber a duração 

aproximada de cada filme. Por exemplo, considerando que o filme foi montado no 

formato de 24 quadros por segundo e possui 35mm de largura, divide-se a 

metragem do mesmo por 27,36. O resultado é o tempo do filme, em minutos. Já com 

o filme em 16mm, a metragem deve ser dividida por 10,97, e o resultado também 

indicará em minutos a duração do rolo. 
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Os resultados obtidos na análise física também ajudam a determinar os locais corretos 

de acondicionamento dos rolos. Assim, os filmes considerados sadios devem ser 

acondicionados em sala separada dos filmes que já apresentam sinais de deterioração, 

como, por exemplo, a síndrome do vinagre. Estes, por sua vez, devem ser guardados 

separadamente daqueles que apresentam outros danos para além desta síndrome. 

O estojo em que o filme for guardado não deve conter papéis, clipes, plásticos, ou 

nenhum outro material que possa contribuir com a degradação do rolo. No CRAV, 

após o acondicionamento no estojo de polietileno, o filme é levado para as reservas 

técnicas, nas quais os rolos permanecem na temperatura de 17 a 19°C, com índices 

de umidade relativa do ar entre 50 e 60%. Tão importante quanto armazenar o filme 

em temperaturas baixas e com umidade controlada, é garantir que estes índices não 

variem muito. Manter temperatura e umidade estáveis é melhor do que deixar o filme 

em um ambiente muito frio, e a seguir em um ambiente muito quente, e depois voltar 

para o frio, depois quente etc. Por esta razão, o filme deve passar por um processo 

de aclimatação toda vez que for colocado ou retirado da reserva climatizada. 

Como foi dito no início do texto, depois de feita a análise física da película, os filmes 

são direcionados à sala específica para o seu estado de conservação. Aqueles que 

forem projetáveis serão assistidos, indexados e catalogados. Os dados coletados na 

análise física, juntamente com as informações levantadas durante a indexação, serão 

inseridos em uma base de dados, que irá auxiliar nas pesquisas e demais ações de 

difusão do acervo, completando assim o processo de preservação pelo qual o filme 

em película deve passar. 
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Jardim Botânico Inhotim no jardim do MHAB 

Lidiane Arantes1 

Lorena Moreira2 

Introdução 

Este texto é resultado da atividade “Jardim Botânico Inhotim no Jardim do MHAB”, 

realizada no dia 10 de julho de 2013, no Museu Histórico Abílio Barreto. A atividade 

integrou a programação do projeto “Inverno no MHAB 2013”, ofertado pelo Museu.  

Neste texto, serão abordadas as dinâmicas experimentadas na atividade, tais como: A 

teia da vida, Caminhada perceptiva, oficina Criar e Reutilizar – Ecoavisos, finalizando 

com o texto “Ver Vendo”, do jornalista e escritor Brasileiro Otto Lara Resende. Tais 

dinâmicas e texto foram pensados para compor a atividade como um todo, com o intuito 

de promover conversas e reflexões sobre a temática ambiental, vislumbrando a 

formação crítica do sujeito e a sua interação com o ambiente onde está inserido, 

aguçando e explorando os sentidos e a percepção dos participantes através do contato 

direto com a natureza, e refletindo sobre as paisagens vistas em seu cotidiano, além de 

sensibilizar os participantes a respeito de diversas temáticas ambientais, tais como, a 

importância da educação ambiental, consumo consciente, entre outras. 

Instituto Inhotim 

Situado em Brumadinho, a 60 quilômetros de Belo Horizonte (MG), o Instituto 

Inhotim é um Centro de Arte Contemporânea e Jardim Botânico. Entidade privada 

sem fins lucrativos e reconhecida pelo Governo Federal e pelo Governo do Estado 

de Minas Gerais como uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público 
                                                      
1 Bacharel em Ciências Biológicas pela Faculdade Pitágoras, especialista em Educação Ambiental: Gestão e 
Projeto pelo Centro Universitário UNA. Atualmente atua como supervisora do Núcleo de Educação 
Ambiental do Instituto Inhotim. 
2 Bacharel em Ciências Biológicas pela Faculdade Pitágoras. Atualmente atua como mediadora do 
Núcleo de Educação Ambiental do Instituto Inhotim. 
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(OSCIP). O Inhotim tem todas as suas ações amparadas pela Lei Federal de 

Incentivo à Cultura por meio do Ministério da Cultura. 

Aberto ao público em 2006, o Instituto possui uma área de 110 hectares de visitação, 

composta de fragmentos florestais e jardins, onde estão instaladas obras de arte 

contemporânea de relevância internacional. As coleções botânicas do Instituto, bem 

como o acervo de arte contemporânea, possuem um elevado potencial para as ações 

educativas do Núcleo de Educação Ambiental, uma vez que o mesmo utiliza desses 

acervos para gerar discussões, reflexões, além de sensibilizar o público diverso, que 

demonstra interesse nas temáticas ambientais. 

Além de romper com a arquitetura e o modo de exposição e visitação, associados aos 

museus convencionais, o Instituto oferece aos visitantes a oportunidade da fruição, 

aproximando obras de arte e circuitos ambientais. Tal estrutura e organização garantem 

ao Inhotim um lugar singular. Jardim Botânico Inhotim no Jardim do MHAB. 

Jardim Botânico Inhotim 

O Instituto Inhotim está inserido em uma área florestal remanescente de Mata 

Atlântica e Cerrado, dois dos biomas mais ricos em biodiversidade e mais 

ameaçados do planeta, considerados hotspots mundiais. Dos 110 hectares da área 

composta de florestas estacionais semideciduais secundárias, 25 são de jardins. É 

nesse ambiente que diversas ações são desenvolvidas pela Diretoria de Jardim 

Botânico e Meio Ambiente.  

Além de prezar pela conservação de espécies endêmicas, o Inhotim também realiza 

a conservação de espécies não endêmicas (ex situ), dispondo a grande maioria 

dessas espécies botânicas de forma paisagística, a fim de divulgar ainda mais sua 

coleção para visitantes que muitas vezes não teriam contato com essas espécies.   

Em 2013, o Jardim Botânico do Inhotim avançou em diversas frentes ambientais, tais 

como a implantação do Sistema de Gestão de Curadoria Botânica, que possibilitou o 

registro da produção de plantas do Jardim Botânico e o início da implementação do 

Banco de Sementes. Neste mesmo ano, foram coletados cerca de 150 quilos de 
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sementes no parque, de aproximadamente 100 espécies de plantas. Atualmente 

estão armazenadas 80.383 sementes de 19 diferentes espécies para futuras ações 

de propagação ou permuta entre instituições. 

O Inhotim realizou uma iniciativa pioneira de venda de crédito de carbono para 

pessoas físicas durante a IX Semana do Meio Ambiente, realizada entre os dias 26 

de maio e 2 de junho de 2013. Tal iniciativa tinha como objetivo realizar a 

compensação de emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) dos participantes. 

Durante a atividade, diversos assuntos relacionados às pegadas ecológicas, bem 

como a importância de sermos consumidores mais conscientes, foram abordados. 

Essa iniciativa foi vista como um marco para as abordagens relacionadas às 

mudanças climáticas no Inhotim. 

Núcleo de Educação Ambiental Inhotim 

De acordo com a Política Nacional de Educação Ambiental, Lei nº 9.795, de 27 de 

abril de 1999, artigo 1º,  

Entende-se por Educação Ambiental, os processos por meio dos quais 
o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, 
habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do 
meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial a sadia 
qualidade de vida e sua sustentabilidade (BRASIL, 1999). 

Neste contexto, o Núcleo de Educação Ambiental Inhotim - NEA tem como linha 

conceitual a popularização da ciência e da informação ambiental, evidenciando a 

importância da conservação da biodiversidade, ofertando possibilidades de reflexões 

e novos hábitos para aumento da qualidade de vida e sobrevivência humana, 

através da sensibilização ambiental do público diverso de Inhotim. 

O NEA Inhotim faz parte da Diretoria de Jardim Botânico e Meio Ambiente, e as 

ações do Núcleo contemplam: atendimento ao visitante, elaboração e execução de 

projetos e programas educativos socioambientais e pesquisa. 

Por meio do relevante acervo do Jardim Botânico, as ações do NEA Inhotim 

incentivam a criatividade, formação crítica do sujeito e a sua interação com 
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elementos naturais presentes neste amplo e diferenciado espaço composto por 

jardins, remanescentes de mata, trilhas, viveiro, estufas e lagos. 

Através do amplo Programa de Educação Ambiental Inhotim - PREA, que contempla 

11 macroatividades que incluem ações de intervenção ambiental, visitas mediadas, 

projetos e programas, o NEA atendeu em 2013, um público de 73.875 pessoas. 

No esforço da construção de uma nova geração mais consciente ambientalmente, o 

NEA Inhotim recebeu menção honrosa na edição do prêmio Sustentar 2013, realizado 

em agosto deste mesmo ano. O prêmio, um dos mais representativos da América 

Latina no setor de sustentabilidade, reconheceu as iniciativas sustentáveis praticadas e 

incentivadas pelo PREA Inhotim. 

Diante deste amplo Programa de Educação Ambiental, o NEA Inhotim foi convidado 

pelo educativo do MHAB a realizar uma atividade com a temática ambiental que 

explorasse os jardins deste museu, uma vez que estes jardins não eram explorados 

com fins educativos. 

Jardim Botânico Inhotim no Jardim do MHAB  

A atividade aconteceu no período da manhã do dia 10 de julho de 2013, no jardim do 

MHAB, e contou com a participação de seis pessoas. Durante a atividade, diversos 

assuntos relacionados à temática ambiental foram abordados. Segue abaixo a 

metodologia das dinâmicas experimentadas durante a atividade. 

Acolhimento (A teia da vida) 

Para iniciar a atividade, foi pensada uma dinâmica que é muito utilizada para se 

trabalhar com o conceito holístico do meio ambiente, além de demonstrar de forma 

clara a importância do trabalho em equipe. A mesma tem como objetivo demonstrar 

que os sistemas vivos funcionam sempre interligados, além de deixar evidente que 

todos nós somos responsáveis pelo bem estar do planeta (CAPRA, 2001). 
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De acordo com a metodologia da dinâmica, cada participante recebeu um metro de 

diferentes cores de barbante e em seguida se apresentou (nome e profissão) para o 

restante do grupo, além de responder a pergunta “qual o seu papel do meio ambiente?”. 

Após a apresentação, o participante amarrou o seu pedaço de barbante no pedaço de 

barbante da próxima pessoa que ia se apresentar. 

Segundo o relato oral de cada participante, a atividade conseguiu atingir o seu objetivo, 

demonstrando de forma lúdica a interligação de todos os sistemas, uma vez que a 

grande maioria dos participantes entendia o meio ambiente apenas como fauna e flora. 

Caminhada perceptiva 

A percepção ambiental pode ser definida como as diferentes manifestações 

sensitivas que os seres humanos conseguem exprimir ao captarem, perceberem, e 

se sensibilizarem nas realidades, fenômenos, ocorrências, fatos, entre outros 

mecanismos ambientais observados no próprio local (MACEDO, 2000, apud SILVA; 

MAGALHÃES, 2010).  

As vivências de sensopercepção facilitam a percepção integrada do meio ambiente, 

estimulam a visão articulada dos aspectos ecológicos, sociais, econômicos e culturais, 

e contribuem para o reconhecimento da diversidade cultural, além da abordagem 

interdisciplinar e participativa das questões ambientais (ALVES; PERALVA, 2010). 

Neste contexto, durante a atuação do Núcleo de Educação Ambiental do Inhotim no 

Jardim do MHAB foi realizada a dinâmica “Caminhada perceptiva”. 

Como ponto inicial da atividade, as mediadoras convidaram o grupo a formar duplas, 

escolhendo entre si o guia (representando o “fotógrafo”) e o guiado (representando a 

“máquina fotográfica”). A intenção desta atividade era que o guia registrasse duas 

situações extremamente opostas do ambiente, podendo ser algo que chamasse a 

atenção pela beleza e alegria, e outra que chamasse a atenção para a degradação 

ou tristeza daquele ambiente. Cada dupla recebeu uma venda e assim que o 

“fotógrafo” registrou as duas situações a dupla inverteu os papéis. 
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Após aproximadamente 10 minutos, as duplas retornaram para o ponto inicial da 

atividade. Neste local, cada participante registrou através de desenhos (FIG. 1 à 

14), em folha branca A4, as características dos dois ambientes sentidos 

fotografados.  Em seguida, foi formado um círculo, em que cada dupla apresentou 

seus desenhos e descreveu o que sentiu e percebeu durante a experiência. Vale 

ressaltar que uma das mediadoras não registrou através de desenhos. 

 

FIGURA 1 e 2 - Registro do ponto negativo evidenciando a pichação no muro e lixeiras 
destinadas à coleta seletiva, caracterizada como ponto positivo pela participante. 



76 

 

 

FIGURA 3 E 4 – Registro do ponto negativo evidenciando, em vermelho, o lixo encontrado 
em meio ao jardim. A árvore foi caracterizada como ponto positivo pela participante. 

 

 

 

 

 

FIGURA 5 e 6 – Registro do ponto negativo evidenciando, no pontilhado marrom, uma 
armação de ferro interferindo na paisagem do jardim. A árvore foi caracterizada como ponto 
positivo pela participante. 
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FIGURA 7 e 8 – Registro do ponto negativo evidenciando a marquise de concreto e pedras, 
próximas ao bebedouro facilitando o escoamento da água, que foi caracterizada como ponto 
positivo pela participante. 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 9 e 10 – Registro de ponto negativo evidenciando o concreto ao redor da árvore, 
limitando seu crescimento. Os bancos dispostos no jardim, servem como ponto de descanso 
e apreciação da natureza, caracterizada como ponto positivo pela participante. 
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FIGURA11 e 12 - Registro do ponto negativo evidenciando a pichação no muro. As lixeiras 
destinadas à coleta seletiva, foi caracterizada como ponto positivo pela participante. 

 

 

           

FIGURA 13 e 14 - Registro de ponto negativo evidenciando o concreto ao redor da árvore, 
limitando seu crescimento. As plantas epífitas no tronco da árvore foi caracterizada como ponto 
positivo pela participante. 

O conceito de meio ambiente deve ser globalizante, “abrangente de toda a natureza, 

o artificial e original, bem como os bens culturais correlatos, compreendendo, 

portanto, o solo, a água, o ar, a flora, as belezas naturais, o patrimônio histórico, 

artístico, turístico, paisagístico e arquitetônico” (SILVA, 2004, p. 20). 
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Ao final da atividade, cada participante demonstrou que o conceito holístico de meio 

ambiente foi compreendido de forma satisfatória, uma vez que nos desenhos foi 

evidenciada a deterioração do patrimônio como ponto negativo de degradação do meio 

ambiente, além de outros pontos negativos e positivos que destacam esse 

compreendimento do conceito de meio ambiente. 

Oficina Criar e Reutilizar – Ecoavisos 

Com a Revolução Industrial e o surgimento do capitalismo, a degradação ambiental 

que já era evidente transformou-se em um negócio lucrativo. No entanto, o que não 

era esperado é que a grande provedora de matéria prima chegasse à exaustão em 

menos de um século (COLTRO, 2014). 

A fim de demonstrar para toda a sociedade que tal fato só agravaria a situação do 

planeta, diversos ambientalistas se uniram para trazer discussões e reflexões sobre os 

cuidados que devemos ter para com o meio ambiente. Em uma dessas conversas, o 

termo “sustentabilidade” ou “desenvolvimento sustentável” ganhou destaque.  

Segundo a Comissão Mundial Sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (1991), e o 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (1998), tal termo é 

denominado como, o desenvolvimento que atende às necessidades das gerações 

presentes sem comprometer a possibilidade das gerações futuras atenderem suas 

próprias necessidades. 

Neste contexto, o objetivo da oficina foi trazer em discussão assuntos que envolvam o 

consumo humano e suas consequências ao meio ambiente, citando os materiais que 

podem ser reutilizados como, por exemplo, o papelão, retalhos de papel, entre outros. 

A oficina consistiu na confecção de Ecoavisos, reutilizando o papelão e retalhos de 

emborrachados, como matéria prima. Assuntos como 5 R’s e o consumo consciente 

foram discutidos no decorrer da realização da mesma. 
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Mensagem de despedida – Texto “Ver Vendo” 

Ao final da atividade “Jardim Botânico Inhotim no Jardim do MHAB” foi realizada a leitura 

do texto “Ver Vendo”, do jornalista e escritor Brasileiro Otto Lara Resende (Resende, 

1992) a fim de demonstrar para cada participante que o olhar não deve ser viciado, 

incentivando assim a percepção do ambiente. Segue abaixo o texto mencionado: 

De tanto ver, a gente banaliza o olhar... Vê... Não vendo. 
Experimente ver, pela primeira vez,  
O que você vê todo dia, sem ver. 
Parece fácil, mas não é:  
O que nos cerca, o que nos é familiar, já não desperta curiosidade. 
O campo visual da nossa retina é como um vazio. 
Você sai todo dia, por exemplo, pela mesma porta.  
Se alguém lhe perguntar o que você vê no caminho, você não sabe.  
De tanto ver, você banaliza o olhar.  
Sei de um profissional que passou 32 anos a fio pelo mesmo hall do 
prédio do seu escritório.  
Lá estava sempre, pontualíssimo o porteiro.  
Dava-lhe bom-dia e, ás vezes,  
Passe-lhe um recado ou uma correspondência. 
Um dia o porteiro faleceu. Como era ele?  
Seu rosto? Sua voz? Como se vestia?  
Não fazia a mínima ideia.  
Em 32 anos nunca conseguiu vê-lo. 
Para ser notado, o porteiro teve que morrer.  
Se um dia, em algum lugar estivesse uma girafa cumprindo o rito, 
pode ser, também,  
Que ninguém desse por sua ausência. 
O hábito suja os olhos e baixa a voltagem.  
Mas há sempre o que ver:  
Gente, coisas, bichos. E vemos?  Não, não vemos. 
Uma criança vê que o adulto não vê.  
Tem olhos atentos e limpos para o espetáculo do mundo.  
O poeta é capaz de ver pela primeira vez, o que de tão visto, 
ninguém vê.  
Há pai que raramente vê o filho. Marido que nunca viu a própria 
mulher. 
Nossos olhos se gastam no dia-a-dia, opacos...  
“É por aí que se instala no coração o monstro da indiferença.” 

Conclusão 

A proposta consistiu em caminhadas e atividades práticas no jardim do MHAB. Além de 

conversas e reflexões sobre a temática ambiental, que foram amplamente estimuladas 

entre os participantes, vislumbrou-se a formação crítica do sujeito e a sua interação com 
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o ambiente onde está inserido. Dessa forma aguçou-se  e explorou-se os sentidos, bem 

como a percepção dos participantes através do contato direto com a natureza, refletindo 

sobre as paisagens vistas em seu cotidiano. 

Os participantes relataram que gostaram muito da proposta, pois foi um convite para 

explorarem os jardins do Museu, uma vez que os mesmos não eram utilizados, 

através de mediações, pela equipe do MHAB. 
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Quando os olhos não são a janela da alma 

O corpo é o nosso meio geral de ter um mundo. 
MERLEAU-PONTY 

Fabricia de Oliveira Silva1 

Lívio Ramsés Ucrân de Oliveira2 

Naila Garcia Mourthé3 

O processo contínuo de avaliação tem-se constituído como premissa básica para o 

aperfeiçoamento de uma das ações desenvolvidas pelo Setor Educativo do Museu de 

Artes e Ofícios – MAO, desde agosto de 2008. Esta prática reflexiva culminou com a 

elaboração de uma política de ações inclusivas desenvolvida pelo MAO. Destacam-se, 

neste relato, os esforços empreendidos para o atendimento dos deficientes visuais. 

Em seu desenvolvimento são apresentadas as instituições envolvidas, os princípios 

norteadores da parceria para sua realização, revelando-se a metodologia de trabalho 

estabelecida e os principais resultados obtidos. Ratifica-se a urgente necessidade de 

ampliação das práticas inclusivas para a consolidação de espaços verdadeiramente 

democráticos em nosso país. 

O Museu de Artes e Ofícios - MAO abre as suas portas em 2006 com um compromisso 

claro de promover a inclusão, democratização do acesso ao seu acervo e às ações 

educativas desenvolvidas efetivamente para todos, independentemente de origem, 

                                                      
1 Especialização em Gestão de Programas e Projetos Sociais. Graduação em História pela 
Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG. Colabora com o Instituto Cultural Flávio Gutierrez no 
Museu de Artes e Ofícios desde 2008. 
2 Graduação em Comunicação Assistiva pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, PUC 
Minas, e graduando em Pedagogia pela Universidade Estadual de Minas Gerais, UEMG. Funcionário 
do Instituto Cultural Flávio Gutierrez, com o cargo de Educador de Nível II. 
3 Especialização em Orientação Educacional pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, 
PUC Minas. Graduação em Pedagogia pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, PUC 
Minas. Colaboradora do Instituto Cultural Flávio Gutierrez, desde 2008 coordenando o Setor 
Educativo do Museu de Artes e Ofícios. 
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nível socioeconômico, nível de escolaridade, condições físicas especiais... Mais que 

receber públicos com demandas diferenciadas, abrir suas portas e acolhê-los. Foi 

posto um desafio para a equipe que compõe o Setor Educativo do Museu, em 2008, 

para ampliar suas ações inclusivas. 

Destacamos que o MAO possui um rico acervo composto por objetos que contam 

parte da história do trabalho no Brasil, dos séculos XVIII ao XX.  A coleção que deu 

origem ao Museu foi iniciada há cerca de cinquenta anos e nela estão representados 

os mais variados ofícios do universo do trabalho, contando com ferramentas, 

utensílios, máquinas e equipamentos diversos. 

 

FIGURA 1 - Na rota dos tropeiros 
Fonte: Arquivo MAO 
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Hoje, o Museu apresenta-se inteiramente adaptado para receber pessoas com 

necessidades especiais de locomoção, disponibilizando rampas e elevadores que 

facilitam o acesso de cadeirantes a todos os seus espaços. Para o atendimento ao 

público surdo conta com educadores que dominam a Língua Brasileira de Sinais – 

Libras, conforme declarou Thelma Vidales, coordenadora do projeto Novos Rumos, 

do Instituto Muito Especial, do Rio de Janeiro, à imprensa: 

Devido à total acessibilidade, o Museu de Artes e Ofícios de Belo 
Horizonte já está entre os pontos turísticos aptos para receber turistas 
na Copa de 2014. Em maio de 2010, quando visitou a capital mineira 
para traçar um diagnóstico e apontar soluções para a comissão 
técnica do campeonato de 2014, Thelma Vidales considerou o Museu 
de Artes e Ofícios como “o melhor entre todas as capitais que 
visitamos. Tem acessibilidade para qualquer tipo de deficiente, 
incluindo intérpretes de libras, que é mais raro. 

Estas ações seguem ao encontro dos dispositivos da Lei Nº 7.853, de 24 de outubro 

de 1989, que dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência e sua 

integração social; e no artigo 8º do Decreto 5.296, de 02 de dezembro de 2004, que 

regulamenta as Leis nº 10.048, de 8 de novembro de 2000, e 10.098, de 19 de 

dezembro de 2000, no qual considera-se acessibilidade como: 

A condição para utilização, com segurança e autonomia, total ou 
assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das 
edificações, dos serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas e 
meios de comunicação e informação, por pessoa portadora de 
deficiência ou com mobilidade reduzida. 
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FIGURA 2 – Museu adaptado 
Fonte: Rafael Pereira Santos 

O compromisso com o público é a essência do trabalho do setor educativo. Desafio 

que se desdobra e se renova a cada dia. Para tanto, a equipe que compõe o setor 

qualifica-se permanentemente para atender a essas distintas demandas. O objetivo 

constante é favorecer a aproximação com o acervo e a sua apropriação por parte 

das pessoas que o visitam.  

Considerando o Museu e seu acervo como objeto de aprendizagem e, assim, com um 

potencial para contribuir efetivamente para o processo de formação de crianças, 

jovens, adultos e idosos de diferentes perfis, a equipe do Museu se propôs a transpor 

seu espaço físico buscando o estabelecimento de parcerias com entidades referência 

no atendimento a públicos especiais. 

A partir de 2008, a equipe do Museu realizou visitas técnicas a diferentes 

instituições, elaborou propostas pedagógicas, realizou oficinas de sensibilização e 
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recebeu diversos grupos com demandas específicas em visitas mediadas ao seu 

acervo. 

 

FIGURA 3 - Explorar e Sentir: um cuidado especial 
Fonte: Rafael Pereira Santos 

Os anos de 2009 e 2010 foram de grandes conquistas revelando experiências que 

se apresentavam de forma muito significativa para todos os participantes: o público 

alvo, os professores das instituições e os educadores do Museu. 

Os resultados foram muito positivos para alunos, professores e instituições envolvidas, 

pois as experiências viabilizaram aprendizagens significativas para todos, conforme 

relato do professor Antônio: “O que a gente tem que ressaltar é o empenho do Museu 

em querer sempre atender e tornar acessível a todas as pessoas, isso é importante. 

Vocês levaram tão a sério, que foram nos procurar e vejo hoje que valeu a pena!”. 

Entretanto, percebemos que a continuidade dos trabalhos não se estabelecia. Estas 
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visitas se caracterizavam como eventos importantíssimos, mas que não faziam parte 

das propostas pedagógicas cotidianas das instituições participantes. 

As avaliações das características deste processo foram mobilizadoras de profundas 

reflexões sobre uma política de ações inclusivas, a ser consolidada pelo Museu de 

Artes e Ofícios no ano de 2012. Inicialmente, além de receber todos os grupos que o 

procuraram, decidiu-se pelo enfoque no desenvolvimento de uma parceria 

consistente. Os dados apresentados pelo censo IBGE 2010 revelaram que no Brasil 

existem cerca de 530 mil pessoas cegas e 6.056.684 pessoas com grande 

dificuldade para enxergar. Esses números serviram de alerta para a importância de 

fomentar o processo de inclusão dessas pessoas, nas mais variadas esferas da 

sociedade. A equipe do MAO decidiu então desmedir esforços para a promoção da 

acessibilidade às pessoas com deficiência visual. 

Pela profícua colaboração estabelecida em anos anteriores, o Instituto São Rafael 

foi considerado como potencial parceiro para a nova política de Ações Inclusivas do 

MAO. A Escola Estadual São Rafael ou, como é mais conhecido, Instituto São 

Rafael – ISR surgiu em 1926 através da iniciativa dos ex-alunos do Instituto 

Benjamin Constant, Aires da Mata Machado e João Gabriel de Almeida, que junto ao 

governo do Estado de Minas fundaram uma instituição escolar que atende 

deficientes visuais e que recebe alunos desde a alfabetização até a educação para 

jovens e adultos. Além disso, o Instituto ainda realiza ações junto à comunidade 

oferecendo suporte a professores de outras instituições e às famílias. 
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FIGURA 4 - Instituto São Rafael 
Fonte: Internet 

Inicialmente, buscamos a direção do Instituto para apresentação de uma proposta de 

recepção de todas as turmas da instituição. O Museu de Artes e Ofícios se propôs a 

responsabilizar-se pelo transporte para todos os alunos e educadores da escola, a 

definir por meio de uma agenda anual que contemplasse uma visita por mês, e através 

da organização de momentos de encontro entre as duas equipes de educadores. 

Parte fundamental desta ação é o processo de sensibilização e capacitação da 

equipe que, continuamente, procura conhecer o público com o qual atua. Os 

primeiros passos desse processo foram dados junto ao ISR, que disponibilizou uma 

consultoria com um profissional da escola para uma tarde de diálogos, possibilitando 

aos presentes conhecer e compreender melhor as características do universo deste 

público, bem como a desmistificação de preconceitos e esclarecimentos das dúvidas 

que surgiram. De acordo com (KIRST; SILVA, 2012), ”para propor atividades de 
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inclusão da pessoa com deficiência, o professor de arte da sala e o mediador do 

museu devem antes experimentar...”. Para tanto, foi realizada uma visita vendada 

junto aos educadores do Museu que tiveram, na ocasião, um momento para se 

transportarem não somente para a condição de visitante, mas à realidade do 

deslocamento e das sensações quando impossibilitados de enxergar. 

Em outras oportunidades, a equipe educativa do MAO foi recebida na escola para 

conhecer as instalações e o trabalho que o Instituto desenvolve junto aos seus 

alunos. Essas atividades contribuíram para a reflexão e melhoramento da prática, 

pois viabilizaram o contato com realidades pouco exploradas durante a trajetória de 

formação da equipe educativa. Além disso, permitiram uma aproximação real entre 

esses grupos com a apresentação das propostas pedagógicas da escola e, 

especificamente, de cada uma das turmas que visitariam o museu. 

 

FIGURA 5 - Concretização da parceria 
Fonte: Arquivo MAO 
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Explorar novos universos: sons, gostos, texturas, temperaturas, sensações. 

Experimentar, vivenciar situações novas. Descobrir, aprender e contribuir para a 

aprendizagem de outros. Nossa proposta para a parceria estabelecida em 2012 se 

pautou na criação de uma metodologia de trabalho que desse subsídio à 

proposição inicial estabelecida pelo MAO, qual seja: contribuir de maneira 

responsável para a apropriação do patrimônio, para o acesso irrestrito à cultura e 

para garantir a democratização do potencial educativo dos espaços culturais, 

tendo como referência o Museu e os prédios que o abrigam. 

Em geral, as instituições culturais utilizam amplamente a linguagem visual em suas 

exposições e mostras; aspectos que comprometem as condições para fruição dos 

objetos musealizados por parte dos deficientes visuais. Entre os principais desafios 

enfrentados para a concretização dessa proposta, evidencia-se a identificação de 

elementos específicos da exposição que poderiam ser apreendidos por esses 

grupos e elaboração de uma ação educativa que garantisse aos deficientes visuais 

um atendimento competente e capaz de potencializar o aproveitamento do espaço, 

através da exploração dos demais sentidos.  

A partir de então, todo o processo de visitação foi delineado. Mensalmente são 

reservados horários exclusivos para os grupos do ISR, a fim de garantir que toda 

equipe esteja à disposição para o trabalho proposto. Foram desenvolvidos 

recursos pedagógicos específicos, tais como: a reprodução em maquete do 

espaço físico do Museu, a transcrição do folder do Museu para o Braille, a 

disponibilização de peças para manuseio do público. 
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FIGURA 6 - O olhar do toque 
Fonte: Rafael Pereira Santos 

A retroalimentação das ações de avaliação realizadas por meio de reuniões e 

debates, leituras e reflexões sobre a prática, e ainda com os encontros com a equipe 

do ISR, oportunizaram a percepção de que a relação de parceria entre as 

instituições poderia ser mais efetiva e sólida com a sistematização do contato entre 

o educador do Museu, o professor e seus alunos antes que as visitas acontecessem.  

Desta forma, um dos educadores do MAO é destacado para visitar o ISR previamente 

e acompanhar as atividades da turma por um dia. Essa visita tem como objetivo 

diagnosticar a realidade da turma, identificar cada um dos alunos, reconhecendo as 

principais características do grupo e as especificidades dos alunos que o compõem, 

configurando as demandas para a visita. Os professores apresentam os conteúdos, as 

habilidades que estão sendo desenvolvidas em sala de aula e sugerem espaços e 

objetos a serem destacados durante a visita. Este diferencial inovador na recepção de 

públicos especiais em museus, é uma das características fundamentais para o 

aperfeiçoamento da prática das visitas realizadas com este público, o que é salientado 

na declaração da supervisora pedagógica do ISR, Maria Cristina Campos: ”Eu acho 

que esse cuidado, do Lívio vir aqui, fazer a visita prévia e ver o que seria melhor para 

estar recebendo os alunos, é muito bacana. [...] Sempre muito interessado e 
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atencioso. Quero agradecer muito esse contato com vocês porque é muito importante, 

muito válido, muito rico”. 

 

FIGURA 7 - Conhecendo e reconhecendo o público alvo 
Fonte: Arquivo MAO 

A partir do contato com o ISR, o educador do MAO promove junto à equipe do setor 

educativo o planejamento do roteiro detalhado e dos aspectos que serão abordados 

durante a visitação, baseando-se sempre no perfil do grupo a ser recebido e nos 

objetivos apresentados pelos professores do Instituto São Rafael. Pois, o 

compromisso estabelecido é de que a visita contribua efetivamente para o processo 

de aprendizagem dos alunos. De acordo com a professora Maria do Socorro 

Ambrósio, “a visita tem significado! Eu uso o museu pelo ano todo afora. [...] Eu 

achei muito interessante os meninos conhecerem a cultura mineira porque isso está 
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dentro do meu programa, eu estudo Minas Gerais com eles. Lá agente viu muitas 

peças, muitas coisas que até hoje eu dou como exemplo nas aulas”. 

Para dar início à visita do Instituto São Rafael ao Museu de Artes e Ofícios o grupo é 

convidado a ver, de forma tátil, as colunas que compõem a fachada e o interior do 

Museu, visando explorar suas dimensões, o material do qual são feitas e seu 

posicionamento como sustentação do prédio. Também através da exploração tátil, os 

visitantes cegos são apresentados à parte interna do edifício, reconhecendo os 

diferentes materiais usados em sua construção. 

 
FIGURA 8 - Imaginando dimensões 
Fonte: Rafael Pereira Santos 
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Passo por passo, os alunos vão reconhecendo a amplitude do espaço e suas 

principais características. Conversando entre eles, mediados pelos educadores, 

percebem a mudança da acústica no interior do prédio. Em seguida, é apresentado 

um vídeo com depoimentos sobre a criação e o tema central do Museu, qual seja, o 

universo do trabalho. Espera-se que este momento permita ao grupo compreender 

as origens do museu, a sua localização e sua proposta de organização espacial. 

Para cada grupo recebido é traçado um trajeto diferenciado que permite uma 

compreensão global do Museu.  Embora o grupo permaneça reunido, o atendimento 

é feito de forma quase individualizada, o que facilita o diálogo e permite uma 

abordagem personalizada junto a cada um dos visitantes. 

Os ofícios e seu entorno são descritos e contextualizados. São utilizados recursos 

audiovisuais nos quais podem ser explorados os sons característicos do mundo do 

trabalho e depoimentos de oficiais e profissionais. 

 

FIGURA 9 - Tecnologia que amplia possibilidades 
Fonte: Rafael Pereira Santos 
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Em suas galerias, o MAO disponibiliza, para cada um dos ofícios, peças 

representativas identificadas com legenda em braile, nas quais o toque e o 

manuseio são permitidos para o público em geral. Para as visitas dos alunos do 

Instituto São Rafael, além das referidas peças e buscando ampliar as possibilidades 

de estimulação sensorial, o Setor Educativo, em parceria com a Museologia, prepara 

um carrinho contendo objetos da reserva técnica. Essa estratégia permite que os 

visitantes tenham uma noção da ampla representatividade do acervo. 

 

FIGURA 10 – Carrinho com peças para toque 
Fonte: Rafael Pereira Santos 

Para os deficientes visuais que visitam o MAO, a descoberta do acervo e a interação com 

a cultura se dão, principalmente, por meio de experiências sensoriais que ativam o olfato, 

o paladar, a audição e o tato, alternativas que se revelam como recursos extremamente 

ricos para a construção de conhecimentos refinados, juntos a esses visitantes. 
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Assim, o visitante tem contato com objetos que permitem uma exploração temática 

relevante do acervo. E também apresentam texturas, cheiros e formas que o 

compõem. Exemplo disso é a atividade sensorial realizada nos “Ofícios da Terra”. 

Nessa mini-roça, localizada nos jardins do Museu, é possível conhecer as culturas 

do café, da mandioca e da cana de açúcar, e compreender os processos de plantio, 

colheita e beneficiamento de alimentos. Os visitantes são convidados a tocar nas 

plantações enxergando, com as pontas dos dedos, formas de raízes, caules, folhas 

e frutos. Descobrem como o homem se apropria destes produtos e os transforma, 

sentindo o cheiro do café torrado e o sabor da rapadura. 

  
FIGURA 11 - Ampliação dos sentidos        FIGURA 12 - Experiências sensoriais 
Fonte: Rafael Pereira Santos         Fonte: Rafael Pereira Santos  

Mais que oferecer ao visitante a compreensão de objetos que compõem o acervo e 

o contexto temático em que estão inseridos, busca-se nesta visita, oportunizar ao 

não vidente uma percepção mais ampla do espaço físico do museu. A antiga 

Estação Ferroviária de Belo Horizonte, sede do MAO, é heterogênea quanto a 
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detalhes espaciais que podem ser experimentados por este público. Assim, a 

estimulação para que o visitante descubra as diferentes texturas, os sons internos 

e externos, as características acústicas de cada ambiente, as dimensões do 

espaço e a distribuição e organização dos ofícios nas galerias torna a visita ao 

Museu algo diferente e mais rico do que seria atingido apenas através do contato 

do acervo. Tais aspectos podem ser percebidos através do depoimento de Mônica, 

mãe do aluno Alberto: 

Particularmente adorei, porque eu nunca tinha ido. Para mim também 
foi uma surpresa. [...] E para o Alberto eu achei maravilhoso por causa 
do momento que teve o áudio. Então para ele, que é deficiente visual e 
ainda tem o cognitivo um pouquinho defasado, é o que chamou mais 
atenção. Mais até do que ficar passando a mão nas coisas. No caso 
dele né, porque dos outros foi fantástico (tocar os objetos). E é 
interessante porque muitas vezes a pessoa pensa assim:  

- Qual deficiência? Ah, visual. Ah, então não pode levar num museu 
porque ele não está vendo.  

Não tem nada a ver! A deficiência é visual, os outros sentidos são tão 
aguçados que eles dão conta! Eles dão conta! Não tem que ser coisa 
só auditiva não. Para eles é muito interessante o mundo que eles não 
conseguem ver. Então a mente ali viaja né? Vai para longe! 

Ao final da visita é oferecido um lanche e nesse momento são coletadas as 

principais percepções do grupo, identificando oportunidades de melhoramento para 

as novas visitas. Distante de qualquer escolarização do espaço museal, a visita se 

transforma em um momento de aprendizagem único, pois o museu converte-se em 

um campo de apresentação de desafios exploratórios que ultrapassam os limites 

convencionados. Um dos principais desafios enfrentados foi a realização de uma 

ação educativa que garantisse, aos deficientes visuais, um atendimento 

competente e capaz de explorar todos os demais sentidos, contribuindo para a 

formação de um público historicamente excluído do acesso à cultura. 

As atividades desenvolvidas com o público cego possibilitaram uma reflexão mais 

sistemática sobre a potencialidade do espaço museológico para o 

desenvolvimento de ações que mobilizem experiências formadoras que 

extrapolem a exploração do acervo do Museu de Artes e Ofícios – MAO. É 

importante que todos os espaços de cultura, em suas variadas dimensões, sejam 
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apreendidos pelo visitante cego e que este seja estimulado a compreender a 

dinâmica de suas exposições, a diferenciação entre cada espaço. 

No Museu de Artes e Ofícios, o percurso dos alunos com essa deficiência é 

cuidadosamente elaborado para que eles possam percorrer as galerias e espaços 

de forma integral e, assim, construir um mapa mental com os elementos que 

constituem essa antiga estação de trem que abriga o Museu e seu acervo. Ao 

longo do percurso é possível perceber as alterações térmicas, acústicas e 

amplitudes de cada espaço, aspectos que são abordados durante a mediação. 

Acreditamos assim, contribuir para a efetiva experimentação integral do MAO por 

parte desse público que agora, pode conceber o Museu de Artes e Ofícios como 

um espaço competente para o seu acolhimento. Outra característica relevante é a 

oportunidade de ressaltar o que acontece na área externa do Museu, trazendo 

para o contexto da visita o barulho do trem, do metrô e dos sons do trabalho no 

centro da cidade. 

Para a equipe do setor educativo do Museu de Artes e Ofícios estas experiências 

foram extremamente importantes para a formação de seus integrantes e 

impactaram profundamente as ações educativas desenvolvidas para todos os 

públicos, pois foram acessadas áreas cognitivas inusitadas e o repertório de 

estratégias foi amplamente enriquecido, qualificando efetivamente o processo de 

mediação aqui realizado. Desta forma, concluímos que tanto para videntes e não 

videntes, esta vivência se constituiu como fonte de aprendizagem pessoal e 

profissional, pois conhecemos novas possibilidades de encontro com o outro e 

com nós mesmos, revelando que os olhos nem sempre são a janela da alma. 
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FIGURA 13 - Educador e visitante construindo conhecimento 
Fonte: Rafael Pereira Santos 



102 

 

REFERÊNCIAS 

FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática docente. Rio de 
janeiro: Paz e Terra, 1997. 

GARDNER, Howard.  Estruturas da mente: a teoria das múltiplas inteligências.  
Porto Alegre: Artes Médicas, c1994.  

KIRST, Adriane Cristine e SILVA, Maria Cristina da Rosa Fonseca. Quando o 
público cego vai ao Museu de Arte.  Disponível em: 
<http://www.ufsm.br/lav/noticias1_arquivos/publico_cego.pdf>. Acesso em: 30 ago. 
2012 

MATURANA, H.; VARELA F. J. A árvore do conhecimento: as bases biológicas da 
compreensão humana. São Paulo: Athena, 2001. 

_____. Emoções e linguagem na educação e na política. Belo Horizonte: UFMG, 
1998. 

QUEIRÓS, Bartolomeu Campos de. Os cinco sentidos. Belo Horizonte: Miguilim, 
1999. 

SARRAF, Viviane P. A inclusão dos deficientes visuais nos museus. MUSAS. 
Revista Brasileira de Museus e Museologia. Rio de Janeiro, n. 2, p. 81-86, 2006. 



103 

 

Rastros de memória nos jardins da cidade: significados atribuídos 

pelos professores às visitas ao Museu Histórico Abílio Barreto 

Soraia Freitas Dutra1 

Introdução 

Este artigo aborda as experiências educativas tecidas na fronteira entre a escola e o 

museu, a partir de visitas escolares ao Museu Histórico Abílio Barreto - MHAB, 

realizadas entre 2009 e 2010. Compreender a experiência educativa vivenciada 

durante a visita escolar ao Museu, pressupõe a análise do envolvimento de cada 

espaço educativo na realização da visita, e dos significados atribuídos à mesma. 

Cada um desses espaços confere um conjunto de significados ao tempo/espaço da 

visita. Arregimenta conhecimentos, cria estratégias, envolve pessoas, faz 

investimentos e mobiliza-se em torno de uma prática educativa, assentada na 

possibilidade do intercâmbio de experiências e conhecimentos. 

Analisaremos as motivações que levaram professores a incluírem a visita ao MHAB em 

suas práticas educativas, procurando compreender quais os significados atribuídos às 

visitas ao Museu, a fim de conhecer como espaços educativos articulados potencializam 

os processos de “aprendizagens da cultura” (GOMES, 2007). Os dados analisados 

resultam das informações extraídas da Ficha Avaliativa do Projeto Descobrindo o 

Museu2 (Anexo A), preenchida pelos professores após a realização da visita. 

                                                      
1Graduação em História UFOP. Mestrado e Doutorado em Educação pela UFMG. Professora do Centro 
Pedagógico da Escola de Educação Básica e Profissional da Universidade Federal de Minas Gerais. 
2Os dados aqui apresentados são parte da pesquisa que resultou na Tese intitulada: “A educação na 
fronteira entre museus e escolas: um estudo sobre as visitas escolares ao Museu Histórico Abílio Barreto”, 
defendida junto ao programa de Pós Graduação da Faculdade de Educação da Universidade Federal de 
Minas Gerais, em fevereiro de 2012. Neste artigo, utilizamos apenas informações extraídas da Ficha 
Avaliativa preenchida pelos professores após a realização da visita ao Museu. No entanto, para a produção 
da tese, a análise das motivações dos professores para a realização da visita ao MHAB foram colhidas em 
três momentos distintos: i) pesquisa de campo no contexto das visitas ao Museu; ii) entrevistas realizadas 
com 15 professores e, iii) informações extraídas da Ficha Avaliativa do Projeto Descobrindo o Museu. 
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Breve panorama das visitas (Fevereiro/2009 a Fevereiro/2010) 

Entre fevereiro de 2009 e fevereiro de 2010 o Projeto Descobrindo o Museu recebeu 

11.397 visitantes, de diferentes redes de ensino e níveis de escolaridade.3 Ao 

término de cada visita, o Museu distribuía aos acompanhantes uma Ficha Avaliativa 

do Projeto, contendo uma série de itens que permitiam a avaliação do trabalho 

realizado. Naquele período, foram respondidas 278 fichas avaliativas. Cabe destacar 

que uma única visita pode gerar mais de uma ficha avaliativa. Além disso, o 

preenchimento não tem caráter de obrigatoriedade, o que pode indicar a não 

realização da avaliação, embora esse fato não seja comum. Tomamos esse 

conjunto de Fichas com interesse voltado para a análise dos objetivos declarados 

pelos professores para a realização da visita, ou seja, especialmente o item 8 que 

apresentava a questão “Qual o Objetivo a ser alcançado com a visita ao museu?”4 

Algumas premissas básicas 

Refletir sobre o processo educativo produzido na articulação entre museus e escolas 

pressupõe o exame das possibilidades educativas intercambiadas no momento da visita 

escolar ao museu. Em nossa perspectiva de análise, o deslocamento da escola para o 

museu pode ser compreendido não apenas como um deslocamento espacial, que 

possibilita uma mudança de ambiente de aprendizagem, mas, também, como um 

deslocamento de referências culturais de um universo conhecido (o escolar), para outro 

universo (o museu), que encerra elementos quase sempre desconhecidos do público 

escolar. Nessa medida, a visita escolar ao Museu é compreendida como um 

deslocamento intercultural capaz de mobilizar elementos dos dois contextos culturais. 

Considera-se que o deslocamento do universo escolar para o universo museal forja 

um novo espaço/tempo de aprendizagem e compõe uma experiência educativa 

                                                      
3 Dados extraídos do Sistema de Monitoramento e Avaliação de Programas e Projetos da Fundação 
Municipal de Cultura – Intranet. Acesso realizado em 2010 com assessoria técnica do MHAB. 
4 Embora nosso foco tenha sido o Item 8,  a análise de outros itens  - data da visita (item1); instituição 
visitante (item 2); rede (item 4); nível de ensino (item 6); gênero dos professores (identificação final) e 
frequência ao Curso Encontro com o Museu (item 10); forneceram informações sobre o fluxo das 
visitas naquele ano e do perfil dos professores visitantes. Para conhecimento desses dados, ver 
DUTRA (2012). 
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situada em um entre-lugar (BHABHA, 1998). A noção de entre-lugar ganhou 

importância no contexto dos chamados estudos culturais, especialmente na análise 

de complexos processos identitários engendrados nas sociedades mestiças, do 

fenômeno das diásporas, de territorialização/desterritorialização produzido pela nova 

ordem mundial ou, ainda, para pensar a produção literária e cultural produzida sob o 

signo dos deslocamentos. Bhabha (1998) utiliza a expressão nos estudos sobre 

identidades e na construção da ideia de nação, ressaltando a importância de um 

hibridismo cultural que acolhe a diferença sem hierarquias. 

A ideia de entre-lugar é aqui tomada de empréstimo para pensar o processo de 

socialização produzido na articulação das diferenças culturais entre museus e 

escolas, por meio da visita escolar ao museu. Ou seja, pensar de que modo essa 

prática educativa híbrida conforma uma nova experiência educativa construída 

nas/pelas diferenças. Ao aproximar elementos dos dois contextos educativos - 

museus e escolas – a visita encerra as potencialidades de que cada um dos 

universos pode oferecer na formação dos alunos. 

A multiplicidade de sentidos atribuídos aos museus pelos 

professores 

A análise das respostas dadas ao item 8 da ficha avaliativa indicou um conjunto de 58 

objetivos (Anexo B) a serem alcançados pelo professor com a visita ao Museu. A 

identificação das categorias centrais em cada um dos objetivos declarados se deu por 

meio de uma codificação aberta. Segundo Strauss e Corbin (2008, p. 103) a codificação 

aberta, “é o processo analítico por meio do qual os conceitos são identificados e suas 

propriedades e suas dimensões são descobertas nos dados”. Para eles “as categorias 

são conceitos que representam determinado fenômeno”. 

Vistos de forma articulada, os objetivos elencados apontam múltiplas 

potencialidades educativas vislumbradas pelos professores durante a visita, as 

formas de apropriação e uso que fazem do Museu, suas motivações e as 

significações do espaço museal no contexto educativo. 
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Entender como os sujeitos envolvidos nas ações educativas inventam e reinventam 

suas práticas, dão sentido às suas ações e significam suas experiências são 

aspectos centrais para o entendimento das formas de interações entre os sujeitos 

envolvidos na relação museu e a escola. Aqui nos aproximamos de uma perspectiva 

de análise cunhada no terreno da história das práticas culturais, cujo projeto: 

[...] é reconhecer a maneira como os atores sociais investem de 
sentido suas práticas e seus discursos”, [e cujo objeto situa-se] na 
tensão entre as capacidades inventivas dos indivíduos ou das 
comunidades e os constrangimentos, as normas, as convenções que 
limitam - mais ou menos fortemente, dependendo de sua posição nas 
relações de dominação - o que lhes é possível pensar, enunciar e 
fazer (CHARTIER, 1994, p. 6). 

Para apreender os modos de apropriação que professores fazem do museu e este 

da escola, tomamos como referência o conceito de apropriação desenvolvido por 

Certeau (2008) e definido por Chartier (2002, p. 68): “a apropriação tal como a 

entendemos visa à elaboração de uma história social dos usos e das interpretações, 

relacionados às suas determinações fundamentais e inscritos nas práticas 

específicas que os constroem”. 

Dentre os objetivos declarados pelos professores, identificamos aqueles que 

remetem a uma formação humana mais ampla; outros a uma formação mais 

específica voltada para o ensino em geral e para o ensino da História (conceitos, 

habilidades, operações e estratégias); além daqueles que se referem a uma 

experiência sensorial de fruição do espaço museal. 

Para efeito de análise, agrupamos esses objetivos em torno de três categorias:5 a) 

Formação Ampla (para designar aquela formação educativa mais geral; b) 

Formação Específica (para designar aquela voltada para o ensino em geral e para 

o ensino da História em particular); e c) Vivência Sensorial (para designar aqueles 

objetivos mais ligados a uma experiência que pressupõe o prazer, deleite e fruição 

no espaço do museu. 

                                                      
5 Ver Quadro 1 - Anexo C. Sabemos dos riscos que um processo de enquadramento pode conter, 
uma vez que é sempre restritivo, já que os objetivos podem transitar em mais de um desses grupos.  
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Em linhas gerais, ao analisarmos os objetivos agrupados em torno da categoria 

Formação Ampla, identificamos múltiplas possibilidades formativas:  formação 

cultural dos alunos; aquisição de conhecimento e sensibilização para as noções 

ligadas ao patrimônio e bens culturais. Outros aspectos como a construção da 

identidade; a formação para a cidadania; o desenvolvimento do espírito de 

nacionalidade também foram mencionados, embora menos recorrentes. A visita 

como forma de promoção do conhecimento de espaços públicos da cidade e de 

reconhecimento dos mecanismos de inclusão são promovidos pela instituição. 

Agrupados em torno da categoria Vivência Sensorial, com um índice de ocorrência 

menor em relação aos outros objetivos, encontramos a finalidade da visita ao Museu 

associada à possibilidade de realização de uma vivência cultural; experiência de 

lazer; experiência lúdica; oportunidade de conhecimento de pontos turísticos da 

cidade e o contato com o universo da arte. Ocupando um lugar de destaque entre os 

objetivos com maior ocorrência, estão aqueles agrupados em torno da categoria 

Formação Específica. Esses remetem às finalidades do ensino escolar em geral e 

ao Ensino da História em particular. 

Voltados para finalidades do Ensino em Geral, foram identificados objetivos relacionados 

ao desenvolvimento de projetos pedagógicos e conteúdos curriculares específicos e 

também ao conhecimento da cidade/capital e seu espaço urbano. Nesse sentido, a visita 

ao Museu foi pensada como uma estratégia didática (trabalho de campo e experiência 

prática) capaz de favorecer o estudo, a pesquisa e a aprendizagem em projetos 

temáticos e projetos que tomam a cidade como objeto de estudo. 

Relacionados ao Ensino de História, os objetivos específicos da visita estiveram 

associados à possibilidade de aprendizagem da operação histórica, ou seja, o 

conhecimento dos processos de construção do conhecimento histórico.  Foram 

mencionados objetivos como o desenvolvimento de conceitos; habilidades; 

operações com a temporalidade histórica e o trabalho com memória (fontes, 

documentos, acervo, objetos da cultura material). 

Esse amplo espectro vislumbrado pelos professores revela os múltiplos sentidos 

atribuídos ao museu; indica a aposta no museu com um espaço que amplia as 
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formas de conhecimento e apresenta diferentes estratégias de aprendizagem para 

além daquelas oferecidas pela escola.  

Dentre os 58 objetivos elencados, destacamos 5 (cinco) que tiveram o maior índice 

de ocorrências/frequência (entre 160 e 24), como mostra a Tabela. 1, para obtermos 

maior detalhamento dos significados a eles atribuídos. 

Tabela 1 

Objetivos com maior índice de ocorrências 

 VARIÁVEIS (CATEGORIAS)  FREQUÊNCIA 
01. HISTÓRIA 160 
02. TEMAS ESPECÍFICOS 35 
03. MUSEU 30 
04. OBJETOS 27 
05. CULTURA 24 

Fonte: Elaborada pela autora. 

Um processo de codificação axial6 nos forneceu elementos para uma análise qualitativa 

de cada um dos objetivos da visita e nos permitiu conhecer as qualidades associadas a 

cada um deles... A partir desse procedimento foram gerados 5 Fluxogramas referentes 

aos objetivos mais recorrentes: História, Temas específicos, Museu, Objetos e Cultura. 

Em cada um dos cinco fluxogramas utilizamos a diferenciação de cores para mostrar a 

frequência com que as propriedades a eles associadas apareceram no gráfico. As cores 

mais intensas denotam as propriedades com maior ocorrência, enquanto as cores 

menos intensas se referem àquelas menos recorrentes. 

                                                      
6A codificação axial é definida por Strauss e Corbin (2008, p. 123) como o “processo de relacionar 
categorias às subcategorias, essa associação ocorre em torno do eixo de uma categoria ao nível de 
propriedades e dimensões”. 
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História foi o objetivo que mais motivou o professor a buscar o MHAB, ocupando 

isoladamente o primeiro lugar, com 160 ocorrências. A esse objetivo estiveram 

associadas algumas propriedades como mostra a FIG. 1, a seguir: 

FIGURA 1 - História e o Museu  
Fonte: Elaborada pela autora. 

Para os professores, o MHAB é um lugar de muitas possibilidades para o ensino 

da História, desde as dimensões que envolvem a pesquisa e a descoberta, até 

aquelas associadas à ilustração do conteúdo estudado e a conferência ou 

confirmação do conteúdo ensinado na escola. “Conhecer a História” foi o verbo 

mais associado a esse objetivo (116 vezes), seguido de “Estudar” (13). Em 

pesquisa realizada por Almeida (2004), no Museu Paulista, os “benefícios 

educacionais” foram os mais citados entre os visitantes. Estes aparecem 

relacionados à História em seu sentido mais geral; ou à história do Brasil ou à 

história de São Paulo (ALMEIDA, 2004, p. 5). As palavras mais frequentes 

associadas ao benefício da visita foram “conhecer/conhecimento” e 
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“história/histórico”, “reconhecendo o Museu Paulista como fonte para o 

“conhecimento histórico” (ALMEIDA, 2004, p. 7). Do mesmo modo, os dados do 

nosso estudo confirmam o MHAB como uma instituição de referência na produção 

de conhecimento sobre a história da cidade, mobilizando os professores em torno 

das possibilidades de conhecer e estudar a história de Belo Horizonte.  

Ocupando o segundo lugar na lista dos objetivos mencionados pelos professores, nas 

motivações para a visita ao MHAB, encontra-se a busca do Museu para o estudo de 

Temas Específicos (35). Não diretamente relacionado ao Ensino da História, mas ao 

ensino em geral, os Temas Específicos mobilizam a busca pelo Museu como lugar 

que favorece o conhecimento acerca de diferentes temáticas sobre a cidade, como 

nos mostra a FIG. 2 a seguir: 

FIGURA 2 – Temas específicos no museu 
Fonte: Elaborada pela autora. 
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A indicação de Temas Específicos nos remete ao conteúdo curricular em 

desenvolvimento na escola. Os temas mais recorrentes colocam as questões sobre a 

cidade no plano dos interesses dos professores e mais uma vez, reafirmam o MHAB 

como referência para esse estudo.  São temas que exploram a memória histórica de 

Belo Horizonte (modo de vida, costumes e hábitos no/do Arraial do Curral Del Rei, 

origem e desenvolvimento da cidade, fundação de Belo Horizonte, etc.) e do Brasil 

(como a República Velha, o urbano e o rural) que se mesclam aos temas constitutivos 

de programas curriculares de outros campos do conhecimento, ou de projetos coletivos 

de ensino, tais como: meios de transporte, técnicas construtivas; crescimento urbano, 

ocupação espacial, etc. 

Embora o MHAB, seja identificado como um Museu Histórico, a demanda prática dos 

professores em seus fazeres ordinários subverte os supostos limites impostos por sua 

tipologia ao tomá-lo como fonte de conhecimento sobre a cidade, atribuindo-lhe outros 

significados.  As questões de ensino/pesquisa suscitadas pelos professores possibilitou 

múltiplos usos do Museu. Essa apropriação feita pelos professores, reitera a 

ponderação de Meneses (1992) a respeito da problemática taxonômica dos museus e 

sua redefinição, a partir da natureza dos problemas a eles formulados. No caso do 

MHAB, ainda que mantenha a denominação histórico em sua identificação institucional, 

ele vem operando como um museu de cidade7. Segundo Pimentel (2006, p. 107) a 

experiência dos últimos anos do MHAB, “garantiu sua passagem da condição de um 

acanhado museu de história para a de importante museu de cidade”.   

A busca por um maior conhecimento do Museu (30) como equipamento cultural motivou 

muitos professores a incluírem a visita em seu programa educativo. Esse foi o terceiro 

objetivo mais citado. A FIG. 3 apresenta as propriedades associadas a esse objetivo: 

                                                      
7Para uma melhor compreensão sobre o conceito de museu de cidade, ver Meneses (2003). 
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FIGURA 3 – O Museu pelo Museu 
Fonte: Elaborada pela autora. 

Seja para conhecer o Museu e aprender sobre a sua dinâmica de funcionamento, tomá-

lo como fonte de conhecimento, lazer e aprendizagem ou para viabilizar o acesso a um 

patrimônio da cidade, o Museu aparece como objeto de interesse do professor. A 

formação do hábito de visitar museus, a quebra de preconceitos, a sua afirmação como 

fonte para a história e memória da cidade são fatores que mobilizaram professores.  O 

Museu como lugar para conferir o que foi visto na escola, surge também associado a 

esse objetivo, figurando como repositório de uma suposta história verdadeira a ser vista 

e conferida. 

Mobilizados pelo interesse de conhecer os Objetos do Museu, vinte e sete professores 

justificaram sua ida ao Museu. A FIG. 4 apresenta as principais características 

associadas a esse objetivo: 
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FIGURA 4 – Os Objetos e a visita ao Museu 
Fonte: Elaborada pela autora. 

Conhecer os objetos; observá-los; ter contato com eles; tomá-los como fontes/ 

documentos no estudo da História, foram aspectos citados pelos professores como 

motivação para a realização da visita. A preocupação com a preservação dos objetos e 

a possibilidade desses objetos contribuírem para os processos de identificação e 

construção de identidade, também foram indicados, embora de modo incidental. A 

possibilidade de visualização dos objetos aparece como elemento importante para o 

professor. Seja pela sua mera capacidade ilustrativa, ou pela dimensão educativa 

contida no ato de ver, a dimensão visual foi destacada. Evidencia-se o interesse pela 

dimensão do objeto-testemunho de outras temporalidades e, portanto, fonte para o 

conhecimento histórico, indicando um caminho metodológico de apropriação da cultura 

material, ainda pouco estudado pelos pesquisadores do ensino da história.   
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Aspectos relacionados à Cultura foram indicados por vinte e quatro professores como 

mostra a FIG. 9, a seguir: 

FIGURA 9 – O Museu e a Cultura 
Fonte: Elaborada pela autora. 

A possibilidade da vivência cultural ou lugar que ‘guarda’ a cultura, destaca-se entre 

os objetivos declarados pelos professores para justificar a visita ao Museu. A 

existência de uma cultura objetivada no acervo e nos bens culturais do MHAB 

parece também orientar a busca do professor pela instituição. A ideia de que essa 

cultura precisa ser conhecida, estudada, aprendida, apropriada, contatada, 

acessada, resgatada e valorizada, mobiliza a preocupação pedagógica do professor 

e o faz promover a vivência cultural no Museu. Nessa perspectiva o museu encerra 

as possibilidades de acesso a uma cultura objetivada, materializada. Ir ao Museu 

possibilita “a aquisição e o consumo da cultura”. 
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As potencialidades educativas dos museus vislumbradas pelos 

professores: algumas reflexões  

O conjunto de objetivos mencionados pelos professores que os mobilizaram em torno 

da aposta na experiência da visita ao Museu, nos permite compreender a visita como 

uma atividade ampla que possibilita múltiplas formas de aprendizagens da cultura. 

Um primeiro aspecto a ser destacado é a multiplicidade de potencialidades 

educativas vislumbradas pelos professores com a realização da visita. Desde 

aspectos que envolvem a formação ampla do sujeito, a vivência sensível que 

possibilita a fruição estética, até a formação específica voltada para áreas do 

conhecimento. 

Um segundo aspecto a ser enfatizado é a predominância dos objetivos agrupados em 

torno da formação específica, reiterando o peso da cultura escolar nas formas de 

apropriação do Museu pelos professores. Visando a atender as finalidades pedagógicas, 

essa predominância nos parece compreensível e relativamente previsível, uma vez que 

se trata de uma atividade promovida pela escola. Embora os dados tenham apontado os 

“usos” do Museu em diferentes áreas do conhecimento, a associação entre a visita e os 

conteúdos curriculares da História foi um indicador contundente. 

O Museu foi percebido pelos professores como espaço que encerra múltiplas 

possibilidades educativas. Para eles um museu educa quando: preserva, acolhe, 

produz conhecimento histórico, oportuniza o acesso aos conhecimentos sobre a 

cidade, possibilita romper com a rotina da escola, permite ver objetos, facilita a 

aproximação com aspectos da memória coletiva das pessoas, possibilita o lazer e 

promove conscientização. Enfim, para os professores a visita é, acima de tudo, uma 

promessa de expansão das possibilidades educativas e de aprendizagens.  

Nessa medida, considera-se que o movimento de deslocamento do universo escolar 

para o universo museal constitui-se em um espaço/tempo de aprendizagem híbrido, 

produzido na articulação de referências da cultura escolar e da cultura museal. O 

que permite considerar a visita ao museu como uma atividade que oportuniza 

diferentes formas de aprendizagens da cultura, contendo tanto os elementos de uma 
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forma sistemática de produzir conhecimento assentado na racionalidade técnica, 

quanto em formas sensíveis de aprendizagem. 

Para finalizar, acreditamos que diferentes formas de apropriação e uso do MHAB 

pelos professores evidenciaram uma realidade multifacetada, que não pode ser 

enquadrada em visões estereotipadas e homogeneizadoras. A despeito dos 

inúmeros obstáculos que permeiam o cotidiano escolar, das incertezas das 

condições de trabalho e dos desafios da condição docente, os professores foram 

capazes de reinventar práticas e se lançar na aventura de novas possibilidades 

educativas que, em diferentes aspectos, convergem aos museus. 
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ANEXO A – Ficha Avaliativa do Projeto Descobrindo o Museu (Frente) 
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Ficha Avaliativa do Projeto Descobrindo O Museu (Verso) 
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ANEXO B - Gráfico e Tabela dos objetivos da visita declarados 
pelos professores 

GRÁFICO 1 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Tabela 2 

Lista dos objetivos da visita ao Museu 

.. VARIÁVEIS FREQUÊNCIA 
1. HISTÓRIA 160 
2. TEMA 35 
3. MUSEU 30 
4. OBJETOS 27 
5. CULTURA 24 
6. PROJETO 24 
7. RELAÇÕES TEMPORAIS 21 
8. CONHECIMENTO 16 
9. CONTEÚDO 16 
10. ESTUDO 13 
11. CIDADE 10 
12. PATRIMÔNIO 10 
13. ACERVO 9 
14. MEMÓRIA 9 
15. VIVÊNCIAS CULTURAIS 5 
16. FONTES  4 
17. ESPAÇO 4 
18. DOCUMENTOS 3 
19. ESTRATÉGIA DIDÁTICA 3 
20. LAZER 3 
21. PASSADO 3 
22. APRENDIZAGEM 2 
23. CAPITAL 2 
24. CONSCIENTIZAÇÃO 2 
25. ESPAÇOS PÚBLICOS 2 
26. IDENTIDADE 2 
27. MATERIAIS CONCRETOS 2 
28. TRABALHO DE CAMPO 2 
29. TRANSFORMAÇÃO 2 
30. ESPAÇOS CULTURAIS 2 
31. FATOS HISTÓRICOS 2 
32. AMBIENTE 1 
33. ANTIGO E NOVO 1 
34. ARTE 1 
35. BENS CULTURAIS 1 
36. CIDADANIA 1 
37. CONCEITOS 1 
38. CONSERVADORES 1 
39. CRESCIMENTO PESSOAL 1 
40. CULTURA MATERIAL 1 
41. CURIOSIDADE 1 
42. DIFERENÇAS 1 
43. EDUCAÇÃO PATRIMONIAL 1 
44. EMPATIA HISTÓRICA 1 
45. EVIDÊNCIA MATERIAL 1 
46. EXPERIÊNCIA PRÁTICA 1 
47. HÁBITO CULTURAL 1 
48. INCLUSÃO SOCIAL 1 
49. INSTRUMENTOS 1 
50. INTEGRAÇÃO 1 
51. LINGUAGEM SIMBÓLICA 1 
52. LUDICIDADE 1 
53. NACIONALIDADE 1 
54. PESQUISA 1 
55. PONTOS TURÍSTICOS 1 
56. TEMPO E ESPAÇO 1 
57. TRABALHO HISTORIADOR 1 
58. VOCABULÁRIO 1 

Fonte: Elaborada pela autora 
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ANEXO C: Quadro com agrupamento dos objetivos da visita ao 

Museu 

Quadro 1 

Agrupamento dos Objetivos da visita ao Museu 

 
FORMAÇÃO AMPLA 

(NÚMERO DE 
OCORRÊNCIAS) 

 
FORMAÇÃO ESPECÍFICA 

(NÚMERO DE OCORRÊNCIAS) 

 
VIVÊNCIA 

SENSORIAL 
(NÚMERO DE 

OCORRÊNCIAS) 
ENSINO EM GERAL ENSINO DE HISTÓRIA 

MUSEU (30) PROJETO (24) HISTÓRIA (160) VIVÊNCIA 
CULTURAL (5) 

CULTURA (24) CONTEÚDO (16) TEMAS ESPECÍFICOS 
(35) 

LAZER (3) 

CONHECIMENTO (16) ESTUDO (13) OBJETOS (27) LUDICIDADE (1) 
PATRIMÔNIO (10) CIDADE (10) RELAÇÕES TEMPORAIS 

(21) 
PONTOS 
TURISTICOS (1) 

CONSCIENTIZAÇÃO (2) ESPAÇO (4) ACERVO (9) ARTE (1) 
IDENTIDADE (2) ESTRATÉGIA DIDÁTICA 

(3) 
MEMÓRIA (9)  

ESPAÇOS CULTURAIS 
(2) 

APRENDIZAGEM (2) FONTES (5) 

CIDADANIA (1) CAPITAL (2) DOCUMENTOS (5) 
CRESCIMENTO 
PESSOAL (1) 

TRABALHO DE CAMPO 
(2) 

PASSADO (3) 

EDUCAÇÃO 
PATRIMONIAL (1) 

AMBIENTE (1) MATERIAIS CONCRETOS 
(2) 

HÁBITO CULTURAL (1) CURIOSIDADE (1) TRANSFORMAÇÃO (2) 
INCLUSÃO SOCIAL (1) EXPERIÊNCIA PRÁTICA 

(1) 
ANTIGO E NOVO (1) 

INTEGRAÇÃO (1) LINGUAGEM 
SIMBÓLICA (1) 

CONCEITOS (1) 

NACIONALIDADE (1) PESQUISA (1) CULTURA MATERIAL (1) 
ESPAÇOS PÚBLICOS (1) VOCABULÁRIO (1) DIFERENÇAS (1) 
BENS CULTURAIS (1) CONSERVADORES (1) EMPATIA HISTÓRICA (1) 
  EVIDÊNCIA MATERIAL (1) 

FATOS HISTÓRICOS (1) 
INSTRUMENTOS (1) 
TEMPO E ESPAÇO (1) 
TRABALHO DO 
HISTORIADOR (1) 
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A trajetória de Frederico Steckel (1834-1921): artista do Império e da 

República 

Ricardo Giannetti1 

Introdução 

A presença do nome do artista alemão Frederico Antonio Steckel na história da arte 

brasileira do século XIX e início do XX se deve, essencialmente, aos notáveis 

trabalhos ornamentais, de acabamento e de pintura decorativa que realizou, ao 

longo de cerca de sessenta anos, em palácios, prédios, igrejas e residências do Rio 

de Janeiro e de Belo Horizonte. 

Contudo, nota-se com muita frequência a omissão do seu nome na literatura que 

versa sobre o assunto. Quando mencionado, nem sempre de forma precisa, a ele é 

destinado somente o breve espaço de um verbete. Não tem merecido o artista o 

reconhecimento a que sua obra faz jus. É o que se pode constatar, considerando-

se as atividades que desenvolveu no Brasil, a partir dos anos 1860: sua marcante 

atuação como promotor cultural no âmbito das galerias de arte e dos 

estabelecimentos comerciais especializados que possuiu e, sobretudo, o muito que 

alcançou realizar no setor da arte decorativa, intervindo nos ambientes de prédios 

públicos e particulares, no Rio de Janeiro e, posteriormente, na nova capital 

mineira que então se construía. 

Um artista alemão na Corte brasileira 

Natural da Alemanha, Frederico Antonio Steckel2 transferiu-se para o Brasil em 

meados do século XIX. Adota-se o ano de 1834 para seu nascimento3 e a cidade de 

                                                      
1 Ricardo Giannetti é pesquisador e autor de ensaios sobre a música e a arte brasileiras do século 
XIX, entre eles: “Um músico brasileiro em Bayreuth”, in Charles Baudelaire, Richard Wagner e 
Tannhäuser em Paris, Org. Eliane Marta Teixeira Lopes (Autêntica, 2013). 
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Dresden, capital da Saxônia, para sua origem e da sua família, sem que, contudo, 

tenham sido divulgados com exatidão esses dados da sua biografia4.  

Restam imprecisas, ainda, informações concernentes à sua formação artística na 

Europa, bem como a data e as circunstâncias que motivaram a mudança da sua família 

para o Brasil. Acompanhando outros historiadores, Raul Tassini (1947, p. 137) também 

estabeleceu 1834 como o ano de nascimento do pintor; afirma, contudo, ter ocorrido 

sua transferência para o Brasil em 1846, "já diplomado pela Escola de Belas Artes de 

Berlim, com seus pais e irmãos". Desse modo, teria o jovem Steckel concluído o curso 

na Escola de Belas Artes alemã com idade inferior a 12 anos, o que torna 

absolutamente questionável a conjugação dos fatos e das referidas datas. 

O certo é que Frederico Steckel e seus familiares já se encontram estabelecidos no 

Brasil em data próxima ao ano de 1860. Tal afirmativa encontra respaldo em 

referências esparsas encontradas em jornais, como, por exemplo, nas colunas que 

noticiam movimentos de chegada e saída de vapores nos portos e, principalmente, a 

inclusão de seus nomes nas edições do anuário “Almanak Laemmert”, relativos à 

Mangaratiba e ao Rio de Janeiro, com destaque para os nomes dos pintores 

Guilherme Steckel e Frederico Antonio Steckel e do funileiro lampista, Antonio 

Guilherme Steckel. Por cerca de três décadas, viveram e trabalharam ativamente no 

Rio de Janeiro os membros da família Steckel, tendo a arte decorativa e a pintura 

como principais especialidades profissionais. 

Em 1870, Frederico formaliza contrato da sociedade denominada Frederico Antonio 

Steckel & C. junto ao Tribunal do Comércio, tendo como sócio Helgo Neustadt (Diário 

do Rio de Janeiro, 8 jun. 1870, p. 2). Em 1873, integra como expositor a 3ª Exposição 

Nacional, no Rio de Janeiro, recebendo por sua participação a Menção Honrosa, 3ª 

                                                                                                                                                                      
2 Originalmente, Friedrich Anton Steckel. A tradução do prenome composto, Frederico Antonio, foi 
adotada em todas as referências feitas a ele no Brasil, sejam elas em anúncios veiculados na 
imprensa, noticiários, almanaques, publicações diversas. Em especial, pode ser notada ao se 
confrontar a própria assinatura do artista em documentos, nos quais fez uso, comumente, da forma 
abreviada: Frederico Antº Steckel. 
3 De acordo com notas sociais veiculadas na imprensa brasileira, em que era ocasionalmente 
noticiado o aniversário de Frederico Steckel, o dia do seu nascimento é 5 de março. 
4 Consulta dirigida ao Stadtarchiv de Dresden, em 1º de outubro de 2009, obteve resposta negativa 
em relação ao seu nome e sua data de nascimento, nos registros da cidade. 
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Classe; tendo sido agraciada a firma Steckel & Heidtmann com a Medalha de Prata, 

1ª Classe (Diário do Rio de Janeiro, 12 jan. 1875, p. 3). Contava já, portanto, algum 

tempo nessa atividade, quando o pintor bávaro George Grimm chegou ao país, em 

1877, estabelecendo-se na Corte. Antes de se tornar professor da Aula de Paisagem, 

Flores e Animais na Academia Imperial das Bellas Artes, Grimm trabalhou, por um 

período, na firma de Steckel na execução de trabalhos de pintura decorativa. 

Concomitante aos compromissos artísticos e aqueles de comerciante, Frederico 

Steckel, de espírito marcadamente empreendedor, aventurou-se também em 

outras atividades e, por um tempo, assumiu a exploração de uma concessão de 

estrada de ferro na província do Rio de Janeiro, tendo então criado a Empreza 

Ferro Carril e Navegação Santa Cruz. Em outubro de 1882, por meio do Decreto 

nº 3.711, em atenção a um requerimento formulado pelas partes, o Governo 

Imperial concedeu a Frederico Antonio Steckel e a José Teixeira Pires Vilella, pelo 

prazo de trinta anos, o direito de construírem e explorarem a linha de ferro entre a 

Estação de Santa Cruz, da Estrada de Ferro D. Pedro II, e o Porto de Sepetiba. A 

via era destinada ao transporte de passageiros e de cargas, realizado por meio de 

carros de transporte idênticos aos utilizados pela Companhia de carris urbanos. 

Sabe-se, por notícia veiculada na imprensa, ter sido problemática a sequência do 

empreendimento, chegando-se a comentar que Frederico Steckel, finalmente, 

perdera no negócio todas suas economias de muitos anos de trabalho (MINAS 

GERAES, 1921, p. 6). 

Ainda outro aspecto será importante salientar: a significativa influência exercida por 

Frederico Steckel na vida cultural do Rio de Janeiro, exemplarmente notada ao se 

verificar a expressiva coleção de pintura europeia que chegou a possuir, em 1878, 

no acervo da sua galeria à rua do Lavradio, 15, conjunto que será exibido, no ano 

seguinte, na Exposição Geral das Belas Artes, na Academia Imperial. 

A Galeria Steckel veiculava, de forma frequente, anúncios nos principais jornais do Rio 

de Janeiro, como por exemplo, na “Gazeta de Noticias” e no “O Cruzeiro”. Alguns 

desses reclames eram redigidos de forma detalhada, com um particular senso 

comercial, e visavam chamar atenção de artistas e amadores cariocas para o 
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sortimento de quadros filiados às diferentes escolas nacionais europeias representadas 

na coleção, bem como, para os variados gêneros de pintura. 

Em 1878, no intuito de explorar mais uma área de atuação, Steckel organizou e 

levou a efeito uma sequência de leilões, compostos pelos quadros de pintura 

europeia do seu acervo. 

Em 1879, Steckel destinou expressivo número de quadros da sua coleção para a 

Exposição Geral das Belas Artes, aberta em 15 de março, formando um conjunto 

ao qual se deu o título “Collecção de quadros modernos, pertencentes ao Sr. 

Frederico Antonio Steckel”, exibido no certame ao lado das coleções particulares 

dos senhores Gerard e E. Callado.5 Dentre outros, constavam da Coleção Steckel, 

formada exclusivamente por pintores europeus, os nomes de Henri Nicolas Vinet e 

Rosa Bonheur. Tal acervo exemplifica sua vigorosa atuação no mercado de arte do 

Rio de Janeiro, naquele momento, demonstrado, ainda, sua capacidade econômica 

como comerciante. 

Em meio às suas múltiplas ocupações, Steckel, agindo em prol do seu já 

consolidado comércio, obtém, em 3 de setembro de 1890, por decreto do Ministério 

da Agricultura, sob patente nº 924, privilégio para o preparo de sua invenção 

denominada “Crostalina Steckel”, material de ornamentação de estuque artificial, 

produto que desenvolvera em seu trabalho, o qual era destinado para forração de 

tetos e paredes nos interiores dos prédios6. 

Durante o longo período do Segundo Império, o operoso Frederico Steckel 

desempenhou seu trabalho em inúmeras outras edificações no Rio de Janeiro, 

sendo que algumas intervenções exemplificam o amplo arco das suas atuações: 

obras no Paço Imperial; na Quinta da Boa Vista; pinturas murais e um grande 

quadro alegórico no consistório da igreja da Candelária;7 obras no Gabinete 

Português de Leitura, prédio erguido entre 1880 e 1888; importantes pinturas 

                                                      
5 Catalogo das Obras Expostas na Academia das Bellas Artes 1879, p. 25-27. 

6 Diario Official, p. 3588, 15 ago. 1890; Diario Official, p. 1748, 26 abr. 1892. 

7 Diario do Brazil, p. 2, 1º ago 1882. 
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decorativas no castelo da Ilha Fiscal, inaugurado em abril de 1889, provavelmente 

um dos últimos trabalhos executados na vigência do regime monárquico. 

Frederico Steckel e a moderna metrópole da República 

Ideais positivistas nortearam decisivamente a implantação da República brasileira 

no final do século XIX. Pensando no futuro, no intuito de modernizar e acentuar 

seu desenvolvimento, o estado de Minas Gerais determinou, nas “Disposições 

Transitórias” da sua primeira “Constituição Republicana”, promulgada em 15 de 

junho de 1891, a mudança da sua capital. Reunido em Barbacena, em 17 de 

dezembro de 1893, o Congresso Mineiro, após o exame de estudos técnicos 

preparatórios, finalmente estabeleceu a localidade e o prazo de quatro anos para 

sua edificação. Planejada por Aarão Leal de Carvalho Reis e construída pelo seu 

sucessor, Francisco de Paula Bicalho, engenheiros-chefes da Comissão 

Construtora da Nova Capital, a cidade foi erguida sobre terrenos do Arraial do Bello 

Horizonte, antigo Curral d'El-Rey, na região central do estado. A missão 

republicana dos governantes mineiros seria cumprida duplamente: fazia-se 

desaparecer a rústica memória colonial e provincial da localidade e, ao mesmo 

tempo, implantava-se a mais moderna concepção urbanística do país, uma cidade 

planejada e voltada para o século XX. 

A presença de Frederico Steckel em Belo Horizonte é devida, diretamente, ao 

convite oficial formulado pelo engenheiro-chefe, Francisco Bicalho. Encontram-se, 

datados de janeiro de 1896, os entendimentos iniciais no sentido de pôr em curso a 

execução das obras de acabamento nas principais edificações da futura capital, 

conduzidas até aquele momento. 

Em 25 de agosto de 1896, as partes celebram os termos de um contrato para a 

realização de todo o trabalho de ornamentação, decoração, pintura interna e 

externa dos edifícios do Palácio Presidencial e das três Secretarias de Estado (do 

Interior, das Finanças e da Agricultura), localizados na praça da Liberdade – todos 

eles, projetos arquitetônicos de autoria do engenheiro pernambucano José de 

Magalhães –, tornando-se Steckel responsável também pela execução de serviços 
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de acabamento nas casas de residência destinadas aos funcionários públicos da 

nova capital. 

Já em 16 de novembro de 1896, o decorador preparava uma lista de material, 

enumerando vinte caixas e mais outros tantos barris de tintas diversas a serem 

remetidos do Rio de Janeiro para Belo Horizonte. Esses volumes continham peças 

como cimalhas e molduras de estuque-cartão, ornatos florões, baguetas, molduras 

de madeira pintadas e decoradas, brochas, pincéis, bronzes em pó. Nos meses 

seguintes, novembro, dezembro, e nos primeiros meses de 1897, muitos outros 

materiais são despachados pela Estrada de Ferro Central do Brasil. Alguns 

produtos, como tintas, vernizes e aguarrás, foram adquiridos em Nova Iorque; 

outros, como fardos de papelão, vieram de Hamburgo.  

Finalmente, em 21 de dezembro de 1896, Francisco Bicalho remete à Steckel a 

informação de que era chegado o momento de atacar as obras de ornamentação 

dos prédios, em fase adiantada de construção. São os termos da sua carta:  

Estando-se procedendo ao revestimento das secretarias e casa 
para funcionários, julgo de conveniencia que V. Sª venha até aqui, 
quando tiver ocasião, para ver se tem alguma objeção a fazer que 
possa interessar o serviço de que vai incumbir-se. Junto remeto os 
respectivos passes (BICALHO apud BARRETO, 1995, p. 492). 

Em janeiro de 1897, quando Frederico Steckel e sua equipe de trabalho 

desembarcam finalmente na estação de Belo Horizonte, o antigo arraial estava 

transformado num fervilhante canteiro de obras. Responsável pela ornamentação 

de palácios e edifícios na sede do Império, o experimentado profissional se via 

agora diante de um novo desafio: interpretar, por meio de um renovado repertório 

artístico, as propostas estéticas da República emergente. Aos 63 anos de idade, 

estava em curso uma nova fase da sua carreira. 

Destinadas ao Palácio Presidencial, Steckel concebeu suas principais criações: no 

teto do vestíbulo, acima da escadaria principal, são-lhe atribuídas pinturas com 

representações da “Ordem, Progresso, Liberdade e Fraternidade”. Da mesma 

forma, no chamado salão de banquete, constam os painéis alegóricos de cunho 
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romântico, nomeados “Salve, Labor, Fortuna” (cena de caça), “Spes” (esperança, 

cena de pesca). Há ainda complementos ornamentais nos demais cômodos e 

primorosas pinturas decorativas na varanda e nos forros dos torreões laterais. 

Outros trabalhos importantes de Steckel e de sua equipe se estenderam aos três 

prédios das Secretarias de Estado, situados na Praça da Liberdade. 

Inaugurada a capital, em 12 de dezembro de 1897, Steckel permaneceu na cidade, 

dando prosseguimento ao seu trabalho qualificado. Teve como principal 

colaborador, em muitos desses trabalhos, seu enteado Bertholino dos Reis 

Machado8. De trato social franco, Steckel se mostrou hábil em criar e gerir novos 

empreendimentos. Com endereço à rua dos Guajajaras nº 176, bem próximo da 

Avenida da Liberdade – a mais importante via da capital –, irá fundar um 

estabelecimento voltado para o comércio de produtos artísticos e de material de 

acabamento, abrigando-o no piso térreo da casa, por ele construída, mais tarde 

conhecida como Palacete Steckel.9 Nada mais certo e apropriado: a cidade estava 

em processo acelerado de construção, muitas eram as obras em andamento. Sua 

especialidade tinha demanda certa. 

                                                      
8 Bertholino dos Reis Machado era filho de Porcina Maria da Conceição e José dos Reis Machado, 
comerciante de Campos, no Rio de Janeiro. Outra filha do casal chamou-se Anna Speltz, casada com 
Alexandre Speltz e de cuja união nasceram as filhas Eulalia Speltz, que permaneceu solteira; e 
Eugenia Speltz Murta, que se casou, em com Francisco Murta, em Belo Horizonte, tendo cinco filhos: 
Djalma, Argeu, Áurea, Maria José e Lucia. Divorciada de José dos Reis Machado, Porcina Maria 
casou-se com Frederico Steckel. Ao se estabelecerem em Belo Horizonte, em 1897, acompanhou-os 
Bertholino, já artista decorador, o qual desempenhou, por muitos anos, funções de colaborador nos 
trabalhos assumidos na nova capital pelo padrasto. Porcina Maria Steckel faleceu em 3 de agosto de 
1926, no Rio de Janeiro, tendo o sepultamento ocorrido no Cemitério São Francisco Xavier. 
9 O Palacete, à rua dos Guajajaras nº 176,  serviu como estabelecimento de trabalho. Por volta de 
1899, tendo adquirido o lote 10 da quadra 31, da 7ª secção urbana, situado à rua Piauhy, Steckel 
construiu ali sua casa residencial. Desta localização aproximada, um pouco mais abaixo, descendo a 
rua Cláudio Manoel, terá o pintor posicionado seu cavalete para executar a pintura de Vista das 
secretarias da praça da Liberdade, óleo datado de 1900. 
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FIGURA 1 - Fachada do Palacete Steckel. 
Fonte: Acervo do Museu Histórico Abílio Barreto/Fundação Municipal de Cultura de Belo Horizonte 
(BH.URB.1942-005). 

Os contratos se sucediam. Em 3 de novembro de 1898, Steckel apresenta à 

Secretaria d’ Agricultura, Commercio e Obras Publicas, pedido de pagamento em 

nota discriminada constando serviços executados nos prédios governamentais, até a 

data de 31 de outubro de 1898, perfazendo a importância de 2:616.375 réis. 

Constam da relação os itens seguintes: 

Secretaria do Interior: retocar o frontão da effigie da Republica, vão da 
escada, corredores, vestibulo, bases das columnas, gabinetes, as 
salas do 3º andar, o exterior em diversos pontos; 

Palacio Presidencial: lavagem e retoques da cozinha, sala de almoço, 
salão de jantar, as 2 lojas, papel e forração da saleta ao lado da 
Bibliotheca, 2 portas imitando madeira envernizada, lavagem e 
retoques na varanda dos fundos, caixilhos, etc, biombo tingido e 
envernizado; Secretaria das Finanças: lavagem e retoques feitos nos 
corredores lateraes do 1º, 2º e 3º andar, diversas portas envernizadas 
de novo, retoques no exterior, latrinas, pintura dos ferros da luz 
electrica, até esta data; Secretaria d'Agricultura: 234 vidros ofuscados 
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[...] lavagem e diversos retoques do salão do Senado, latrinas, 
caixilhos e janellas e exteriores pintadas, caiação externa em diversos 
pontos, latrinas das sobre-lojas retocadas e peitoris pintados”.10 

Em 1901, agora subordinadas à Inspetoria de Obras Públicas, obras de acabamento 

foram levadas avante por Steckel (já estabelecido comercialmente à rua dos 

Guajajaras) nas três secretarias da Praça da Liberdade, na Secretaria de Polícia e 

no Palácio. Neste, foram os seguintes os serviços constantes em nota de serviço 

datada de 31 de dezembro de 1901: 

soalhos envernizados em 3 aposentos do andar superior 932,80 m2; 
soalho do Salão de Jantar encerado, com 98 m2; pintura de dois 
vasos artísticos, imitação de bronze, em os nichos do vão da escada, 
conforme ajuste em 13 de junho; imitação de mármore em 24 
pilastras e bases do vão da escada, em 43,10 m2.11 

Além dos mencionados trabalhos vinculados à esfera pública governamental, e de 

tantos outros de cunho particular, executados em residências, uma obra de sua 

autoria merecedora de destaque é a pintura destinada ao forro da capelinha de 

Santa Iphigenia dos Militares, na qual se via a representação de um dos milagres 

devidos à santa de devoção. Instalada em agosto de 1902, estando sobriamente 

emoldurada, a tela ocupava um quadrilátero de 5 x 3 metros.12  

Trabalho e vida social  

Dotado de sólida formação e cultura, F. Steckel exercia significativa influência no 

meio social da capital mineira. Em 1898, fruto da sua natureza organizativa, 

viabilizou a fundação de uma associação recreativa – a primeira criada na cidade – 

chamada Club das Violetas, tendo como sede o Palacete.  

Em 1900, registra-se a constituição de um grupo, composto por doze membros, de 

intelectuais com formação em diferentes áreas do conhecimento, que se intitulou 

Jardineiros do Ideal. Eram seus membros: Assis das Chagas, padre João Pio, Prado 

Lopes, Josaphat Bello, Ismael Franzen, Ernesto Cerqueira, Affonso Penna Junior, 

                                                      
10 Acervo textual do Arquivo Público Mineiro: SA4/2 Cx01. 

11 Acervo textual do Arquivo Público Mineiro: SA4/2 Cx01. 
12 O Pharol, p. 2, 26 ago. 1902. 



133 

 

Aurelio Pires, Edgard Matta, Salvador Pinto Junior, Arthur Lobo e Lindolpho 

Azevedo.13 Utilizando os salões do Club das Violetas, sediado no Palacete Steckel, 

o grupo organizou uma série de palestras abordando variados assuntos da cultura, 

objetivando fomentar maior estímulo às letras, promover o embate de ideias e o 

estudo da história e das artes. 

O pioneiro que o século XX esqueceu 

Em 1901, o Palacete Steckel abrigou uma importante exposição de Belas Artes, a 

primeira mostra pública coletiva realizada na cidade nascente, obtendo expressiva 

repercussão local.14 A capital estreava o reclamado retorno do nome Bello 

Horizonte, readquirido pela Lei nº 302, de 1º de julho de 1901, em vigor a partir de 

11 de agosto seguinte, quando então foi abandonado o nome Minas, que trazia 

desde sua instalação em 12 de dezembro de 1897, o qual, definitivamente, não fora 

bem aceito pela população. 

A exposição foi inaugurada na data comemorativa de 7 de setembro, às 14 horas, 

cercada por grande aparato e protocolar cerimônia, graças à iniciativa e ao espírito de 

organização de Frederico Steckel. Denota sua importância, o registro da presença oficial 

do presidente do estado Francisco Silviano de Almeida Brandão, o qual, à sua chegada 

ao Palacete, mereceu as atenções de uma comissão formada pelos senhores Oscar 

Trompowsky, Prado Lopes, coronel Emygdio Germano (provedor da Santa Casa), o 

anfitrião Frederico Steckel e o coronel Francisco Bressane (diretor da Imprensa Oficial e 

redator do jornal “Minas Geraes”). Naquele dia, o Palacete esteve aberto até às 17 

horas, recebendo um público estimado de quinhentas pessoas, que simplesmente lotava 

o recinto. Como forma de promoção, houve o sorteio de um quadro para o público 

pagante presente, tendo sido o ingresso vendido ao preço de 500 réis.  

No início do mês de novembro seguinte, a exposição de arte do Palacete – que 

prosseguia aberta diariamente, de 10 horas da manhã às 4 da tarde – recebeu o 

                                                      
13 Minas Geraes, p. 4, 13 ago. 1900. 

14 Em 12 de dezembro de 1897, o pintor Antonio Corrêa e Castro, mais tarde professor de Desenho da 
Escola Normal de Belo Horizonte, realizou a primeira exposição individual de pintura na cidade, em 
ambientes do Grande Hotel, no contexto das festividades que marcaram a inauguração da nova capital. 
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escritor e jornalista Arthur Azevedo, que esteve em visita a Belo Horizonte no 

período de 2 a 12 de novembro. Um breve comentário de Arthur Azevedo sobre à 

casa de Steckel e sobre a exposição encontra-se em um dos artigos da série 

intitulada “Passeio a Minas”, série esta publicada no jornal O Paiz, no Rio de 

Janeiro, tendo sido transcrita, em seguida, nas páginas do jornal “Minas Geraes”: 

Naquelle dia rematei as minhas excursões visitando uma curiosa 
exposição de pintura, desenho e gravura, organizada pelo velho artista 
Steckel no palacete a que deu seu proprio nome – Palacete Steckel – 
salon obrigado de todos os bailes, concertos e conferencias litterarias. 

Ali funccionou durante algum tempo uma associação recreativa que se 
intitulava Jardim das Violetas, 15 – um titulo cheiroso. 

Os jardineiros faziam dansar as flores ou falavam de assumptos de arte 
em curiosas palestras, em que tomavam a palavra Augusto de Lima, o 
malogrado Arthur Lobo, Prado Lopes e outros. Infelizmente já não 
encontrei o Jardim das Violetas. 

O Palacete Steckel, obra do seu proprio dono, é decorado com muita 
profusão, numa polychromia indecisa, que não fere a vista nem o bom 
gosto. 

A exposição era notavel, – notavel, por ser a primeira realizada em Bello 
Horizonte, – não porque alli se encontrassem cousas de pasmar.16 

O pintor que o século XX esqueceu  

Além de promover eventos artísticos memoráveis, como a programação do Club das 

Violetas e a mencionada Exposição de Belas Artes de 1901, Steckel, residindo na 

capital mineira, em meio ao seu dia a dia de intenso trabalho, procurou manter vivo o 

interesse privado pelo exercício da pintura de cavalete. Em 1898, participou, como 

artista expositor, da Exposição Geral de Belas Artes do Rio de Janeiro. Em 6 de 

maio de 1900, apresentou obras na Exposição Artistico-Industrial Fluminense – 

Commemorativa do 4º Centenario do Descobrimento do Brazil, no Rio de Janeiro, 

que se inaugurava. Em 1904, Steckel foi um dos pintores representantes do estado 

de Minas Gerais na Exposição Universal de Saint Louis, nos Estados Unidos, ao 

lado de Alberto Delpino e Honorio Esteves. Dessa época, datam os quadros: “Uma 

casa no subúrbio”; “Uma pedreira”, 1901 e “Panorama de Morro Velho”, 1903, 

                                                      
15 Na verdade, Club das Violetas. 
16 AZEVEDO, p. 2, 14 dez 1901. A publicação semanal da série de crônicas de Arthur Azevedo no jornal 
Minas Geraes, transcritos de O Paiz, deu-se entre 21 de novembro de 1901 e 3 de fevereiro de 1902. 
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enviados para aquele certame internacional.17 A tela “Panorama de Morro Velho”,18 

pertencia a George Chalmers, superintendente da Saint John Del Rey Mining 

Company Limited, mineradora baseada em Villa Nova de Lima, então a mais antiga 

das minerações de ouro em atividade em Minas Gerais.  

O quadro intitulado “Congresso Agricola, Industrial e Commercial do Estado de 

Minas”, celebrava este grande encontro realizado na capital, em maio de 1903. Em 

sua composição, apresentava o retrato do doutor João Pinheiro, presidente do 

Congresso, ladeado pelos membros da comissão fundamental. Localizados à 

esquerda, ao fundo, figuravam jornalistas que trabalharam junto ao evento e, à 

direita, três alegorias representando o Comércio, a Indústria e a Lavoura. O quadro, 

de grandes proporções, de cerca de três metros de altura, sobriamente emoldurado, 

era destinado às classes produtoras, tendo sido entregue a Francisco Soucasaux 

em outubro de 1903.19 

O quadro “Abbade Faria”, que, segundo Raul Tassini, pertenceu a Margarida 

Schimid, sobrinha do pintor residente em Petrópolis, despertou atenção do meio 

cultural e artístico local, quando de sua exposição pública em uma vitrine de loja do 

comércio, em 1900, como era prática na época em Belo Horizonte.20 Pintura de 

gênero, a obra foi idealizada na figura do sábio ancião Abbade Faria, prisioneiro 

solitário do Château d’If, personagem ficcional do drama “Conde de Monte Cristo”, 

de autoria do escritor francês Alexandre Dumas.  

Merecem destaques as telas que pintou retratando aspectos da paisagem urbana de 

Belo Horizonte: “Vista dos prédios das secretarias da Praça da Liberdade”, 1900, 

óleo sobre tela, 34 x 58 cm, dedicada ao engenheiro Francisco de Paula Bicalho, 

                                                      
17 A Commissão de Representação de Minas Geraes, presidida por Augusto de Lima, enviou para a 
Exposição Universal de Saint Louis, nos EUA, nada menos que 67 quadros de pintura e aquarela, 
reunindo obras de Honorio Esteves, Alberto Delpino e Frederico Steckel. Alberto Delpino obteve a 
Medalha de Bronze no certame. Sobre a participação dos artistas mineiros na exposição cf. Giannetti 
(2012).  
18 Uma cópia do quadro Panorama de Morro Velho encontra-se, atualmente, no acervo do Centro de 
Memória Morro Velho, da Anglogold Ashanti South America, em Nova Lima, Minas Gerais. O destino 
da tela original não é sabido. A cópia é assinada por Dino Contardo. 
19 O Pharol, p, 1, 9 out. 1903. 
20 Minas Geraes, p. 3, 3 fev. 1900. 
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coleção particular; e “Vista da Avenida João Pinheiro”, 1908, óleo sobre tela 35 x 

39,5 cm, tela que integra o acervo do Museu Histórico Abílio Barreto, desde 1959, 

por doação pessoal do doutor Copérnico Pinto Coelho, então presidente do Instituto 

Histórico e Geográfico de Minas Gerais. Pintados com extremo detalhismo, os dois 

quadros mostram a primeira paisagem da nova capital, evidenciando aspectos da 

arquitetura e do espaço urbano propostos no programa original da Comissão 

Construtora da Nova Capital. Revelam, ainda, o permanente interesse do pintor em 

registrar o progresso da cidade que ajudava a construir.21 

 
FIGURA 2 - “Avenida João Pinheiro” (1908) – Frederico Antônio Steckel. 
Fonte: Acervo Museu Histórico Abílio Barreto/Fundação Municipal de Cultura de Belo Horizonte. 

No correr da primeira década do século, Frederico Steckel se ausenta de Belo 

Horizonte por alguns períodos, sendo que, em outubro de 1905, passa a residir 

                                                      
21 Sobre as duas telas mencionadas cf. Giannetti (2014). 
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novamente no Rio de Janeiro,22 por ter assumido ali trabalhos importantes, quais 

sejam, entre outros, algumas interferências no palácio Guanabara e a decoração em 

setores do prédio da Associação Commercial do Rio de Janeiro, à rua Primeiro de 

Março, cuja rotunda foi inaugurada em novembro de 1906.23 Coube-lhe também a 

execução de toda a pintura do Theatro Municipal, em 1909 e pinturas no prédio da 

Santa Casa de Misericórdia, à rua Miguel de Frias, inaugurado em 8 de maio de 

1909.24 Naquele momento, estavam em curso, nas regiões centrais da capital federal, 

as obras urbanas renovadoras do prefeito Francisco Pereira Passos.25 

No ensejo de uma das primeiras obras executadas quando do seu retorno ao Rio de 

Janeiro – a pintura decorativa de setores do palacete da “Associação Geral de 

Auxilios Mútuos da Estrada de Ferro Central do Brasil”, à rua Visconde de Itauna, 11 

–, comentou o articulista do Correio da Manhã, ao descrever o interior do prédio: 

“Desse bello vestibulo – mais um florão de gloria para o pincel do velho Steckel, que, 

retirado, há annos, para Bello Horizonte, estava já quase esquecido nesta Capital, à 

qual volta rejuvenescido [...].”26 

Ao retomar sua participação no setor, no âmbito da capital federal, Steckel reabre 

seu próprio comércio e volta à prática costumeira de anunciar seus serviços na 

imprensa local. Somente em outubro de 1912, retorna a Belo Horizonte, 

acompanhado da família, para reativar seus negócios comerciais na cidade. 

Recompõe, na capital mineira – metrópole que agora trilhava já a segunda década 

da sua existência –, o ciclo da habitual vida social e artística que cultivara nos 

últimos anos do século XIX. 

Em 1917, por iniciativa e organização do pintor Aníbal Mattos, realizou-se em Belo 

Horizonte a 1ª Exposição Geral de Belas Artes de Minas Gerais, nos moldes 

                                                      
22 A data 1908 do quadro Vista da avenida João Pinheiro indica ter o pintor mantido contato com Belo 
Horizonte nesse período. 
23 Gazeta de Notícias, p. 5, 8 nov. 1906. 
24 O Paiz, p. 2, 8 maio 1909. 
25 Nomeado prefeito pelo presidente Rodrigues Alves, Francisco Pereira Passos exerceu mandato de 1902 a 
1906, período no qual, ao lado de Paulo de Frontin, Lauro Müller e Francisco de Paula Bicalho, empenhou-
se em promover o saneamento e ordenação da malha urbana do centro do Rio de Janeiro. 
26 Correio da Manhã, p. 3, 3 mar. 1905. 
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aproximados dos salões do Rio de Janeiro. Foi realizada no Palácio do Conselho 

Deliberativo, em cujos ambientes foram criadas divisões e dispostos os setores de 

Pintura, Arquitetura e Escultura. Estiveram expostos trabalhos de artistas 

reconhecidos nacionalmente, dentre os quais se destacam os nomes de Rodolpho 

Amoedo, Arthur Timotheo da Costa, Modesto Brocos, Hyppolito Caron, Carlos 

Oswald, Castagneto, Estevão Silva, Georg Grimm e Oscar Pereira da Silva. Entre os 

artistas mineiros, ou que aqui militavam, aparecem os nomes de Honório Esteves, 

Anibal Mattos, Francisco de Paula Rocha e Olindo Belém, entre outros. Frederico 

Steckel apresentou-se expondo os quadros: “Lado do quartel da Brigada Policial”, 

vendo-se a serra do Curral; “Jazida de mármore”, lugar denominado Acaba-mundo; 

“Ribeirão dos Cristais”, lugar denominado Chibungo, Villa Nova de Lima; “Morro da 

Favela”, Bello Horizonte. 

Em junho de 1919, realizou-se, novamente no edifício do Conselho Deliberativo, a 2ª 

Exposição Geral de Belas Artes, promovida pela Sociedade Mineira de Bellas Artes, 

entidade recém-fundada e dirigida por Aníbal Mattos.27 Frederico Steckel obteve 

destaque para o quadro intitulado “Mar largo”. 

Já bastante idoso, Steckel, após muitos anos residindo em Belo Horizonte, experimentou 

um período de dificuldades. Empobrecido, dividiu-se profissionalmente entre a capital 

mineira e o Rio de Janeiro, para onde retornou definitivamente, vendo-se na 

contingência de seguir sempre trabalhando. Em 1919, aos 85 anos de idade, o artista 

mantinha ainda na capital mineira uma fábrica de estuque e, no Rio de Janeiro, atendia 

no estabelecimento à rua Visconde Rio Branco, 12, e em sua própria residência, à rua 

Aristides Lobo, 247. Frederico Steckel morreu no dia 6 de janeiro de 1921, no Rio de 

Janeiro, sendo sepultado no dia 7, no Cemitério de São Francisco Xavier. 

Considerações finais 

Ao focalizar a trajetória profissional de Frederico Steckel percebe-se que, nos dias 

atuais, a identificação do trabalho do artista na cidade do Rio de Janeiro se 

                                                      
27 Os outros membros fundadores da Sociedade foram: José Oswaldo de Araújo, Celso Werneck, 
Olindo Belém, José Jacinto das Neves, Francisco de Paula Rocha, Antonio Leal, Esther d’Almeida 
Mattos, Honorio Esteves do Sacramento, Amilcar Agretti, Mendes de Oliveira e Belmiro Frieiro. 
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apresenta imensamente prejudicada. Isso se deve às poucas referências 

documentais concernentes às obras realizadas; também à sequência de alterações 

físicas nas edificações que as receberam, sobrepondo-se umas às outras ao longo 

dos anos; e, finalmente, ao eventual desaparecimento das peças ornamentais por 

motivo de demolição dos prédios.  

Quanto à produção artística elaborada para a decoração das principais construções 

de Belo Horizonte, a partir de 1897, não obstante o muito que também se perdeu 

durante o século passado, tem-se ainda preservada a unidade de suas criações 

mais acabadas. Trata-se, reconhecidamente, de uma intervenção especializada que 

veio interferir de forma decisiva no caráter e na fisionomia da nova capital mineira, 

contribuindo para materializar o pensamento dos membros da Comissão Construtora 

da Nova Capital: a opção pelo arrojado plano urbanístico e a consequente 

implantação da arquitetura moderna. 
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Belo Horizonte e La Plata uma breve comparação 

Rogério Pereira de Arruda1 

Introdução 

Entre 2007 e 2011, realizei meu doutorado no programa de pós-graduação em História 

oferecido pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Minha tese resultou em 

um estudo, em perspectiva comparada, sobre a cultura visual em duas cidades-

capitais latino-americanas: La Plata, na Argentina, e Belo Horizonte, no Brasil, que 

recebeu a denominação, no período de sua construção, como Cidade de Minas2. O 

recorte cronológico compreendeu o período entre 1880 e 1897, intervalo temporal em 

que as duas cidades foram planejadas, construídas e inauguradas. A tese demonstra 

que as duas cidades-capitais são, ao mesmo tempo, realidades materiais e imaginadas 

pelos discursos tanto textuais, quanto imagéticos. O objeto central da pesquisa foram 

os projetos de divulgação, criação de identidade e memória, sobretudo visual, das duas 

cidades-capitais. De modo específico estudei, em La Plata, os álbuns fotográficos 

produzidos pelo fotógrafo Tomás Bradley, e a litografia da Fundação de La Plata; e, em 

Belo Horizonte, a produção visual do Gabinete Fotográfico, que foi organizado dentro 

da Comissão Construtora da Nova Capital (CCNC). 

O que motivou a analogia entre as duas cidades foi o fato de que alguns estudos 

mencionavam a influência do traçado urbanístico de La Plata na construção de Belo 

Horizonte. Todavia não havia um trabalho que fizesse uma comparação entre ambas, 

principalmente considerando as imagens produzidas no processo de construção e 

inauguração. Ademais, acrescentam-se, como justificativas para a analogia, os seguintes 

                                                      
1 Graduado em História, pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), e especialista em História do 
Brasil pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas). Mestre em Comunicação Social, e 
doutor em História, pela UFMG. Realizou Estágio de Doutorando (CAPES) na Universidade de Buenos Aires 
(UBA), Argentina. Trabalha no Ensino Superior desde o início de sua carreira, em 1991. Atualmente, é 
professor da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), campus JK, Diamantina. 
2 A tese foi publicada pela editora Fino Traço em 2013, com o título Cidades-capitais imaginadas pela 
fotografia: La Plata (Argentina), Belo Horizonte (Brasil), 1880-1897. 
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aspectos: ambas são cidades-capitais regionais; estão relacionadas aos processos de 

consolidação de seus respectivos estados nacionais; pertencem a sociedades contíguas 

no tempo e no espaço; estão em países que têm um histórico processo de interação 

social, política, econômica e cultural; e, sobretudo, porque lançaram mão da visualidade 

nos projetos de divulgação, criação de identidade e memória na construção e 

inauguração das mesmas. Em termos metodológicos, a perspectiva comparativa adotada 

no trabalho tomou como principal referência algumas proposições de Marc Bloch (Cf. 

BARROS, 2007a; BARROS, 2007b; FAUSTO, DEVOTO, 2005; PRADO, 2005). Dentre 

elas, destaca-se a tipologia proposta pelo autor: o estudo de sociedades próximas no 

espaço e no tempo, enfatizando-se as semelhanças e as diferenças.3 Nesse sentido, 

procurei perceber as semelhanças e as diferenças das realidades e processos 

estudados, guiado pela convicção de que, ao aproximar as duas experiências, haveria 

uma iluminação recíproca: um caso ajudaria a compreender o outro. Neste texto, 

apresento uma síntese das questões desenvolvidas na tese. 

O surgimento das duas cidades 

A construção de La Plata ocorreu entre 1882 e 1884. A construção da cidade surgiu 

em virtude dos desdobramentos da Revolução de 18804, que teve como uma de suas 

principais decisões a federalização da cidade de Buenos Aires. Até então a cidade era 

capital federal e provincial simultaneamente, o que era um fator que alimentava as 

disputas em torno do processo de consolidação da República Argentina. Diante da 

federalização da cidade de Buenos Aires, a província, de mesmo nome, teve que 

buscar uma nova sede. Após alguns embates optou-se pela construção de uma nova 

cidade e não pela instalação em uma já existente. A condução do processo coube ao 

governador da província, Dardo Rocha, que em tempo recorde viabilizou a construção 

de uma nova capital para a província de Buenos Aires. Optou-se pela construção em 

uma área de estâncias, nas proximidades do porto de Ensenada região não muito 

distante da antiga capital, Buenos Aires. 

                                                      
3 Outro caminho metodológico indicado pelo autor é a comparação entre sociedades distantes no 
tempo e no espaço. 
4 Uma caracterização da Revolução de 1880 pode ser acompanhada em SABATO (2008). 
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Já a construção de Belo Horizonte relaciona-se com o processo de reordenamento 

político ocorrido com a instalação da república no Brasil em 1889, que, entre outras 

disposições, abriu a oportunidade para que os estados mudassem as sedes de suas 

capitais. Aproveitando-se do clima de euforia e expectativa com os tempos 

republicanos, as elites mineiras aproveitaram o ensejo e lutaram por uma nova 

capital. A construção da cidade de Belo Horizonte, entre 1894 e 1897, é um marco 

na história de Minas Gerais, pois significou uma oportunidade para que o estado 

renovasse seu poderio político e econômico, em um novo contexto político. A ruptura 

com o passado colonial e imperial deveria ser realizada com a exaltação de algo 

atual, que apontasse para o futuro, com um novo sistema de governo: República; 

uma nova cidade: Belo Horizonte; e um novo tempo: a Modernidade. 

Na Argentina, a resolução da cuestión capital foi precedida por uma luta armada 

entre grupos com visões distintas do processo de unificação nacional. Em Belo 

Horizonte, o embate não foi armado, mas uma disputa política que envolveu as 

Câmaras Municipais, o Congresso Mineiro e que ganhou grande projeção nos 

jornais de algumas cidades mineiras. Instaurou-se uma disputa política regional 

intensa, entre mudancistas e antimudancistas, por um lado; e entre as elites 

regionais pela localização da nova capital, por outro. Após muitas disputas em torno 

da localidade a ser agraciada com a instalação da capital, optou-se pela construção 

na região do antigo Curral del Rei. A demora do processo de decisão é explicada, 

em grande parte, pelo fato de que havia uma instabilidade no governo do estado que 

não permitia a afirmação de uma liderança em prol da mudança. Entre 1889 e 1893 

foram seis os políticos a ocuparem a cadeira governamental: Augusto de Lima, João 

Pinheiro, Cesário Alvim, Eduardo Ernesto G. Cerqueira, Afonso Pena e Bias Fortes. 

Nas discussões empreendidas na imprensa mineira, entre 1891 e 1893, os aspectos 

políticos, econômicos e urbanísticos em torno da mudança da capital foram 

debatidos. Entre eles, a construção de La Plata apareceu como uma referência nas 

discussões.  Os antimudancistas se empenharam em desqualificar a capital 

buenairense, já os mudancistas elevaram suas qualidades destacando seu conforto, 

beleza, salubridade etc. Assim, de uma experiência urbana e social que frequentou 
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os debates sobre a mudança da capital, La Plata saltou-se para o lugar de um 

modelo urbanístico efetivo a ser considerado por Aarão Reis no seu planejamento. 

 

FIGURA 01 - Planta Geral da Cidade de Minas (atual Belo Horizonte).  
Fonte: Acervo Museu Histórico Abílio Barreto/Fundação Municipal de Cultura de Belo Horizonte. 

 

FIGURA 02 - Planta da cidade de La Plata, capital da província de Buenos Aires.  
Fonte: Biblioteca Pública de la UNLP. 
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Ao se comparar os planos das duas cidades (FIG. 1 e 2), verifica-se que são 

desenhos bem distintos, mas que guardam semelhanças quando se leva em 

conta os fundamentos basilares do urbanismo do século XIX, tais como, 

salubridade, livre circulação de pessoas e mercadorias, e embelezamento. Esses 

fundamentos são traduzidos ao se traçar ruas e avenidas largas e retilíneas, 

sobrepondo-se duas malhas, uma diagonal e outra quadriculada; projetando-se 

parques e praças; prevendo-se a construção de edifícios monumentais em 

espaços privilegiados do sítio urbano. 

Programa iconográfico - As fotografias 

Ao se estudar a produção visual sobre a construção e inauguração de La Plata e 

Belo Horizonte, é possível afirmar que houve um programa iconográfico que 

objetivava dar suporte à propaganda das cidades-capitais. Houve a produção de 

uma série de imagens criadas em função de todas as tarefas necessárias para a 

edificação das duas capitais: uma grande quantidade de gráficos, mapas, plantas 

e projetos, cujos autores lançaram mão das técnicas à disposição no momento. A 

fotografia foi um desses recursos técnicos. Os motivos que levaram à sua 

utilização vinculam-se ao lugar que a fotografia tinha ocupado na vida das 

sociedades ocidentais já em fins do século XIX. Suas características icônicas e 

indiciais colaboravam para que gozasse de grande credibilidade junto ao público; 

seu preço mais módico em relação às obras de pintura favoreceu sua penetração 

social; a conquista da reprodutibilidade técnica, alcançada em meados do século 

XIX, elevou suas possibilidades de aplicações comerciais. Pouco tempo após sua 

invenção, a fotografia logrou criar uma cultura visual própria que se expressou e 

se expressa por meio de vocabulários específicos, bem como práticas sociais, 

comerciais e culturais. 

Restringindo-se ao programa iconográfico sobre a propaganda de La Plata, 

registram-se sete mil plantas, cento e trinta lenços, quinhentas gravuras do 

lançamento da pedra fundamental da cidade. Quando se avaliam as fotografias, 

verifica-se a produção de duzentos e vinte álbuns fotográficos, contendo 

aproximadamente 8.000 mil fotografias. Tais números são demonstrativos da 
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importância dada à iconografia na divulgação da nova capital provincial. As 

imagens, com seu alto poder de sedução e sua capacidade de comunicar signos, 

tornaram-se instrumentos para a investida política no imaginário. Alguns símbolos 

já existentes, como a bandeira, o escudo de Buenos Aires, o hino nacional, 

estiveram presentes na fundação da cidade. Mas, junto a esses símbolos, houve a 

produção de novas imagens. Elas não eram substitutivas dos símbolos, mas se 

somavam a eles para influenciar o imaginário social. 

O fotógrafo Thomas Bradley acompanhou o processo de construção da cidade, 

produzindo três álbuns que foram distribuídos a autoridades públicas, políticos, 

representações diplomáticas e empresas. Eles trataram de construir uma narrativa 

sobre o processo de modernização do país. O primeiro, Vistas de La Plata, 

contém 23 imagens, entre as quais os retratos do governador e seus ministros, 

identificados como Fundadores de La Plata; o retrato do presidente da república, 

Julio Roca, padrinho de La Plata; a pedra fundamental da cidade; as fotografias 

feitas no dia do lançamento da pedra fundamental; vistas da área em que seria 

construída a cidade; projetos de alguns edifícios; e a planta da cidade. O álbum 

não traz outros textos, além das legendas de cada fotografia. A FIG. 03 é uma 

imagem do dia do lançamento da pedra fundamental da cidade, fotografia que 

demarca um momento de origem, simbolizando a inauguração de um novo tempo 

na história da província, na história do país. 
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FIGURA 03 - Vista de la Plaza y palcos al tiempo de colocar la piedra fundamental de La Plata.  
Fonte: BRADLEY, Tomás. Vistas de La Plata desde su fundación. Noviembre de 1882 a 
junio de 1884. Biblioteca Pública de la UNLP. 

O segundo álbum, intitulado Vistas de La Plata desde su fundación. Noviembre de 

1882 a junio de 1884, contém uma página com texto sobre a construção de La Plata, 

escrito em espanhol, inglês, francês e italiano, e 40 fotografias, sendo algumas delas 

retratos e, outras, as vistas, que compõem a maioria das imagens. O texto La Plata. 

Capital de la Provincia de Buenos Aires, presentada graficamente durante los 

primeros 19 meses de su fundación faz um apanhado da importância de Dardo 

Rocha na história recente da Argentina, destacando os eventos de 1880. Aqui já se 

verifica a construção do mito do fundador de La Plata, Dardo Rocha. 

O terceiro veio à luz em 1885. Ele foi intitulado Vistas de La Plata y obras del 

Puerto. Agosto 1885, segunda edición. Ele se inicia com um texto sobre a cidade. 

Vertido para o francês e o italiano, o texto, intitulado La Plata, capital de la 

provincia de Buenos Aires, presentada gráficamente durante los primeros 33 
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meses de su fundación5, enfatiza a importância da construção da nova capital 

para o país, destacando os papéis de Dardo Rocha, como o fundador da cidade, e 

de Carlos D’Amico, como o continuador da obra. Como terceiro e último ato de 

uma ópera, esse álbum apresenta a cidade como uma realidade. Uma cidade 

moderna materializada em seus edifícios, bulevares, estação de trem e porto 

moderno. Agora havia que romper a frieza das pedras com o calor das pessoas. 

Animar seu comércio, sua indústria, sua vida cultural. A cidade era um fato, mas 

ainda faltava vida, pessoas, movimento, ação. Seria, então, necessário continuar 

a povoá-la e fazê-la produzir. 

 

FIGURA 04 - Palacio de Justicia (en construcción) 
Fonte: BRADLEY, Tomás. Vistas de La Plata y obras del Puerto. Agosto de 1885, segunda 
edición.  Biblioteca Pública de la UNLP. 

                                                      
5 Vistas de La Plata, 1885. La Plata, capital da província de Buenos Aires, apresentada graficamente 
durante os primeiros 33 meses de sua fundação. (Tradução nossa). 
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Em Belo Horizonte também houve um programa iconográfico6. Ele consistiu na 

produção de diversas plantas e fotografias, bem como objetos comemorativos. As 

imagens deram suporte para o planejamento e para a construção propriamente 

dita, e também ampararam a propaganda da nova cidade. Tais imagens foram 

distribuídas a empreiteiros, e a jornais do país, bem como vendidas aos 

interessados no empreendimento. Algumas delas ilustraram dois importantes 

veículos impressos: a Revista da Comissão Construtora da Nova Capital, que 

teve a publicação de dois números; e o Álbum de vistas locaes e das obras 

projectadas para a nova cidade (FIG. 05). Os dois números da Revista 

reproduziram algumas imagens, inclusive fotografias, que nos dão exemplos do 

projeto de divulgação e de instituição de uma memória coletiva sobre a 

construção da cidade, um típico documento/monumento (LE GOFF, 1997, p. 95-

106). O Álbum reúne algumas fotografias do arraial de Belo Horizonte e 

reproduções de projetos para a nova cidade. 

Para tratar o conjunto de fotografias avulsas produzido pelo Gabinete Fotográfico 

da CCNC, estabeleci uma metodologia para que pudesse realizar uma 

abordagem com o propósito de discutir o modo como as fotografias instituem uma 

determinada realidade, divulgam o empreendimento moderno e criam a memória 

da construção da cidade. Para efeito da minha análise, organizei as imagens em 

três grupos7. 

                                                      
6 O material então produzido forma o acervo da CCNC, o qual é compartilhado pelo MHAB, APM e o 
APCBH. Em 2008, como destacamos acima, foi disponibilizado um site que reúne o acervo das três 
instituições. Sua consulta permite acesso às fotografias avulsas, produzidas pelo Gabinete Fotográfico, 
às Revistas e ao Álbum de vistas. 
7 Minha divisão dialoga com a de Bartolomeu (2003, p. 47), que identifica quatro grupos de imagens 
fotográficas: “a) o arraial de Belo Horizonte; b) a presença da Comissão Construtora no arraial; c) 
obras, eventos e realizações da Comissão Construtora e d) integrantes da Comissão Construtora”. 
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FIGURA 05 - Capa do Álbum de vistas locaes e das obras projectadas para a edificação da nova 
cidade, 1896. 
Fonte: Acervo Museu Histórico Abílio Barreto/Fundação Municipal de Cultura de Belo Horizonte. 

O primeiro está denominado como os integrantes da Comissão Construtora e 

compõe-se de 22 imagens, das quais três não são fotografias, mas reproduções 

fotográficas de desenhos. Esse conjunto contém retratos em grupo e individuais. O 

segundo intitula-se O arraial de Belo Horizonte e é composto por 49 fotografias que 

registram as ruas, o casario local, os templos religiosos. São as denominadas vistas 

ou paisagens urbanas, algumas com ênfase na paisagem natural, classificadas pelo 

Gabinete como panoramas. Já o terceiro denomina-se os projetos, as obras e os 

eventos da CCNC, no qual se registra a presença de 44 fotografias, das quais seis 

se referem a obras em andamento. 

Ao analisar o conjunto de fotografias no grupo integrantes da Comissão 

Construtora, verifiquei que o Gabinete Fotográfico seguiu as tradições presentes 

na confecção dos retratos, principalmente no que diz respeito à essência do 

gênero, que é a valorização de determinada identidade. Trata-se de uma 
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identidade profissional, pois são os engenheiros e os altos funcionários que têm 

suas imagens produzidas pelo Gabinete. Verificou-se também uma alta incidência 

do retrato coletivo quando foram reunidos para a fotografia os funcionários 

responsáveis pelo planejamento e construção da capital. Nas fotografias de grupo 

um dos principais desafios era o de compor de forma homogênea a cena, de 

modo que ficasse aprazível ao olhar, mas também buscar transmitir um elo entre 

as pessoas presentes que justificasse a imagem. Nessas fotografias, os grupos 

são geralmente homogêneos, predomina a identidade profissional que une os 

engenheiros e os altos funcionários. Outro fator de união entre os retratados é o 

sentimento de missão, pois, por mais que a indumentária muito bem alinhada, os 

bigodes e os chapéus criassem a ideia de grupo, era o fato de estarem envolvidos 

em uma tarefa comum que, na verdade, proporcionava a unidade dos grupos. 

 

FIGURA 06 - Grupo da Comissão Construtora da Nova Capital. Ao centro, o engenheiro-
chefe Aarão Reis exibe a planta da Cidade de Minas. 
Fonte: Aldo Borgatti. Acervo CCNC, 1894-1895, 15,5 cm x 22,5 cm, albumina. Acervo 
Museu Histórico Abílio Barreto/Fundação Municipal de Cultura de Belo Horizonte. 
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No grupo O arraial de Belo Horizonte, as fotografias mostram imagens dos 

templos religiosos, como a Matriz da Boa Viagem e a capela de Santana; 

panoramas e vistas do arraial, em que se destacam as ruas e as casas, sejam as 

mais rústicas, como as cafuas, ou as mais bem construídas da localidade. 

Fotografias que podem ser vistas na tradição da paisagística urbana que passou a 

ganhar maior interesse no Brasil após 1870. Do Rio de Janeiro, o interesse se 

irradiou pelo país, por meio das viagens dos fotógrafos. No entanto, não se 

equiparou à difusão e alcance do retrato, diante das dificuldades de realização e 

alto custo (BARROS, 2008, p. 20). 

 

FIGURA 07 - Largo da Matriz. 
Fonte: SALLES, João. Acervo CCNC, Acervo Museu Histórico Abílio Barreto/Fundação 
Municipal de Cultura de Belo Horizonte. 

No terceiro grupo de imagens denominado os projetos, as obras e os eventos da 

CCNC, encontra-se a planta geral da Cidade de Minas, no início deste texto. 

Algumas de suas imagens também compuseram o Álbum de vistas e serão 

comentadas à frente. Cabe destacar que muitos dos edifícios dessas reproduções 

não chegaram a ser executados. As reproduções do cassino, do Palácio do 

Congresso, do restaurante, do portão principal do Parque, dentre outros, sinalizam 

duas questões distintas e igualmente importantes. Além de serem vendidas e 
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distribuídas para os empreiteiros e, possivelmente, para agentes do serviço de 

imigração, elas criavam um imaginário sobre a cidade moderna que continuava 

sendo planejada enquanto era construída. Tem-se aí um descompasso entre o que 

inicialmente se projetava como arquitetura ideal para a cidade e o que realmente foi 

realizado. Três motivos se destacam: a saída de Aarão Reis da chefia da CCNC, a 

indisponibilidade financeira para a realização dos projetos e o tempo reduzido para a 

construção de todos os edifícios propostos. 

 
FIGURA 08 - Palácio da Liberdade em fase inicial de construção, Arraial de Belo Horizonte, 
1894-1896, 22,0 x 28,0 cm.  
Fonte: PINTO, Raimundo Alves. Acervo da CCNC, Arquivo Público Mineiro.  
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Alicerçar a divulgação da criação da cidade e de sua memória na produção, distribuição 

e venda de fotografias e obras impressas é a demonstração da convergência entre a 

cultura fotográfica e a cultura do impresso. A produção das vistas fotográficas do arraial, 

por mais que tenha sido feita com rigor, cumpria mais a função de memória. A 

reprodução de projetos e plantas era uma forma de divulgar a cidade moderna e de criar 

a memória dos procedimentos para sua fundação (Álbum de vistas). Com ele, a Cidade 

de Minas ganharia ampla divulgação (cinco mil cópias). Esperava-se que o impresso 

fosse capaz de demonstrar como a capital estaria adaptada às exigências do novo ciclo 

de desenvolvimento capitalista, na modernidade industrial.  

Conclusão 

É possível afirmar que, no caso de Minas Gerais, o processo de divulgação da 

cidade foi realizado dentro da lógica produtiva da cultura impressa, que possibilitou 

pôr em circulação as imagens fotográficas em escala de mercado. Os meios 

mecânicos de inserção das imagens em impressos já começavam a se expandir no 

centro-sul brasileiro. Esta característica não descarta, evidentemente, a produção e 

circulação das próprias fotografias então executadas. Já em Buenos Aires, apesar 

da existência de um sólido mercado editorial pautado na cultura do impresso, na 

divulgação de La Plata prevalece a produção artesanal das fotografias e sua 

distribuição em álbuns fotográficos. 

Em Belo Horizonte e em La Plata, a produção visual objetivava também criar uma 

memória histórica e um imaginário sobre a nova cidade. Desse modo, há maior 

organicidade na visualidade sobre o surgimento da cidade capital moderna na proposta 

do fotógrafo Tomás Bradley. As Revistas, o Álbum de vistas e os álbuns de Tomás 

Bradley, são lugares de memória. Nessas obras, as cidades-capitais encontrariam 

suas origens, explicitadas nas imagens, conhecimentos, ações, procedimentos técnico-

científicos que as tornaram possíveis. Origem evidenciada nos discursos textuais dos 

relatórios, estudos técnicos, decretos, normas de funcionamento da CCNC e do 

Gabinete Fotográfico. Origem atestada pelas plantas, projetos, gráficos, tabelas e, 

principalmente, pelas fotografias. Nos lugares de fundação da memória - nos álbuns e 

nos impressos -, as capitais encontrariam suas origens. 
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Imigração Judaica em Belo Horizonte 

Jacques Ernest Levy1 

Gislaine Gonçalves Dias Pinto 2 

Introdução 

A imigração judaica ocorrida em Belo Horizonte iniciou-se no período que antecede 

à sua construção e chega até os dias atuais. Apresentam-se neste texto, as 

motivações para o movimento e a ação dos judeus em atividades na nova capital 

mineira, bem como um breve histórico acerca da imigração judaica ocorrida no 

Brasil, durante o período colonial. Com o objetivo de traçar a inserção deste povo 

nesse território e as políticas adotadas no Reino relativas aos judeus, suas 

implicações na vida desta comunidade, além de algumas modificações políticas e 

sociais ocorridas na transição entre o período colonial e o imperial são os temas 

subsequentes aqui elencados. 

As levas migratórias ocorridas entre finais do século XIX até meados do século XX, 

vão contextualizar a ocupação judaica no Brasil durante os períodos de conflitos na 

Europa e Oriente Médio. A formação da comunidade judaica de Belo Horizonte se 

quer representada nas movimentações culturais e sociais nas quais se inseria a 

comunidade, mas também no exercício das atividades econômicas múltiplas, 

inicialmente comerciais, por ela promovidas. 

                                                      
1 Graduado em Economia / UFMG - Presidente do Instituto Histórico Israelita Mineiro – Coordenador 
do Projeto Vidas sobre os sobreviventes do holocausto residentes em Belo Horizonte. Coordenador 
geral do projeto “Espaço urbano de Belo Horizonte: ocupação e contribuição da comunidade judaica 
em sua formação”. (Projeto desenvolvido com recursos da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de 
Belo Horizonte / 2011) 
2 Graduada em História. Mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em História, da Faculdade de 
Filosofia e Ciências Humanas / UFMG. Pesquisadora do projeto “Espaço urbano de Belo Horizonte: 
ocupação e contribuição da comunidade judaica em sua formação”. Desenvolvido pelo Instituto 
Histórico Israelita Mineiro e coordenado pelo prof. Carlos Alberto Póvoa /UFTM. 
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Imigração judaica para o Brasil 

A inserção da cultura judaica no Brasil ocorre já a partir do período colonial, quando 

cristãos-novos judaizantes vieram para o país, fugindo da perseguição religiosa na 

Península Ibérica, resultante na expulsão dos mouros e na união de Castela e 

Aragão sob a égide dos reis Fernando e Isabel. 

Em 1492, quando o culto às religiões não cristãs fora proibido nestes domínios, parte 

da nobreza cristã e do Clero empenhou-se em colocar o restante da população contra 

os judeus. O acirramento do conflito deveu-se à questão religiosa e ao ressentimento 

que os nobres tinham em relação ao poder econômico e social conquistado pelos 

judeus, que à época, ocupavam os cargos públicos de maior prestígio. 

Dom Manuel, rei de Portugal, pressionado pelo acordo de casamento estabelecido 

entre ele e Dona Isabel de Aragão (filha dos Reis Católicos), decretou a expulsão 

dos judeus de seu reino em 1497, dando-lhes o prazo de 10 meses para saírem de 

Portugal. Porém, devido ao receio de provocar uma crise financeira em seus 

domínios, impôs uma série de restrições para a saída dos judeus, forçando-os à 

conversão. A conversão dos judeus foi uma ação fundamental no que tange à 

questão jurídica, posto que ao se tornarem cristãos a Igreja passava a exercer seu 

controle sobre o grupo, que anteriormente residira em judiarias apartadas do núcleo 

urbano, seguindo suas próprias leis e gozando de certos privilégios régios. Os 

convertidos passariam a ser denominados cristãos-novos, mas não deixariam de 

sofrer com as perseguições, porque em sua maioria eram considerados falsos 

cristãos e acusados de proferirem o judaísmo de modo secreto. 

O que acontece então, é que uma grande quantidade de cristãos-novos emigra para 

a Colônia portuguesa na América - o Brasil - no intuito de livrar-se da perseguição do 

Tribunal do Santo Oficio buscando, também, a prosperidade prometida em tais 

terras. Importante ressaltar que nem todos os cristãos-novos eram judaizantes, mas 

quando tratamos da inserção da cultura judaica no Brasil, não se pode desprezar a 

vinda deste grupo, que trouxe consigo costumes judaicos que foram absorvidos com 

o passar do tempo pelos outros moradores. A historiografia brasileira muito tem 
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versado sobre o tema, este artigo vai discutir, entretanto, um período bastante 

posterior à ocupação cristã-nova em solo brasileiro. 

Durante a ocupação holandesa no Nordeste brasileiro, entre 1630 e 1654, o culto ao 

judaísmo foi permitido na região, visto que a liberdade religiosa era defendida na 

Holanda. Amsterdã foi um dos locais escolhidos por grande parte dos judeus que se 

viram obrigados a fugir da Península Ibérica quando da proibição do judaísmo. Os 

judeus constituíam uma comunidade bastante consolidada na Holanda e durante o 

período da invasão dos territórios portugueses no além-mar, viram na emigração 

para o Brasil uma oportunidade de prosperar no Novo Mundo. Com a permissão do 

culto judaico na região, instalou-se, em Recife, a primeira sinagoga das Américas. 

Mais tarde (1654), depois da expulsão dos holandeses do nordeste brasileiro, alguns 

daqueles judeus dirigiram-se para a América do Norte e participaram da fundação da 

Nova Amsterdã, hoje Nova York. 

No reinado de Dom José I, rei de Portugal, e do ministério de Sebastião José de 

Carvalho e Melo (o Marquês de Pombal), os cristãos-novos viram seu status social 

ser alterado, e deixaram de ser perseguidos pela “mancha de sangue” judeu pela 

qual eram classificados. Pressionado pelo poder econômico e social de cristãos-

novos que patrocinavam boa parte dos empreendimentos da Coroa Portuguesa, 

mas que eram perseguidos por parte da nobreza que se auto denominava “pura de 

sangue”. Marquês de Pombal elaborou a Carta de Lei (1773), que proibia a distinção 

entre cristãos-novos e cristãos-velhos, permitindo àqueles permanecerem nos 

postos que ocupavam sem serem molestados. 

A partir da vinda da Família Real para o Brasil, em 1808, e da abertura dos portos às 

nações amigas, o governo real viu-se diante de grupos de estrangeiros não-católicos 

que efetuavam comércio com o Brasil e, que, por consequência, passaram a 

transitar por aqui. Dentre estas nações, a Inglaterra, principal nação a comercializar 

com Portugal e Brasil. De maioria anglicana, seu governante preocupava-se em 

defender a liberdade religiosa de seus súditos em outras terras. A abertura comercial 

promovida por tal política teve implicações sociais fundamentais para a defesa de 

uma tolerância religiosa no território brasileiro.  
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Após a Independência do Brasil, em 1822, apesar do cristianismo vigorar como a 

religião oficial, o culto às religiões não cristãs foi permitido no Estado, com a 

Constituição de 1824 preconizando o seguinte: 

A Religião Católica Apostólica Romana continuará a ser a Religião 
do Império. Todas as outras Religiões serão permitidas com seu 
culto domestico, ou particular em casas para isso destinadas, sem 
forma alguma exterior do Templo.3 

Após a permissão de culto para as religiões não-cristãs no Estado, uma grande leva 

migratória ocorreu em direção ao território brasileiro e o Rio de Janeiro viu-se 

tomado por diversos comerciantes judeus que prosperaram na cidade. Sua presença 

na Corte causou no Imperador D. Pedro II um interesse pela cultura deste grupo,  

levando-o a aprender o Hebraico e a história deste povo. D. Pedro II chegou a ir à 

Palestina, em 1876, para visitar os lugares sagrados das religiões monoteístas, no 

intuito de aprender mais sobre elas. 

A comunidade judaica, composta por judeus de diversas regiões da Europa e 

Oriente Médio, inseria-se cada vez mais na sociedade brasileira. Sua diversidade 

se apresentava, inclusive, na literatura produzida no século XIX, como se pode 

observar neste excerto da crônica de João do Rio: 

Havia gente morena, gente clara; mulheres vestidas à moda hebraica 
de túnica e alpercata, mostrando os pés, homens de chapéus 
enterrados na cabeça, caras femininas de lenço amarrado na testa e 
crianças lindas (RIO, 1983). 

A situação dos judeus no Brasil, ao longo do século XIX - apesar dos direitos de 

cidadania reconhecidos após a Proclamação da República - era menos problemática 

do que de seus irmãos na Europa. A postura antissemita aumentava, e com eles os 

casos de Pogroms4 na Rússia. A guerra entre França e Alemanha traz muitos judeus 

                                                      
3 BRASIL. Constituição (1824). Constituição Imperial do Brasil, 1824. Título 1, artigo 5.  
4 Pogrom é uma palavra russa que significa "para causar estragos, para demolir violentamente." 
Historicamente, o termo refere-se a ataques violentos por populações locais de não-judeus sobre 
judeus no Império Russo e em outros países. O primeiro incidente do tipo a ser rotulado como um 
pogrom se acredita ser tumultos antijudaica em Odessa em 1821. Verbete “Pogrom”, in Holocaust 
Encyclopedia, disponível em: <http://www.ushmm.org/wlc/en/article.php?ModuleId=10005183-
title=Pogroms> 
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de Alsácia-Lorena para o Brasil na tentativa de fugir dos conflitos gerados pela não 

aceitação, por parte de seus habitantes, do domínio alemão na região em 1870.  

A presença judaica também se fez marcante na Amazônia desde princípios do 

século XIX. Estes judeus eram oriundos do Marrocos e atraídos pela riqueza da 

região, ali se estabeleceram. Durante o ciclo da borracha, em meados do século 

XIX, nova leva de imigrantes judeu-marroquinos chegou ao território, onde 

prosperaram e estabeleceram uma comunidade forte, construindo até locais de 

reuniões para reza às margens do Rio Amazonas. 

Com as guerras, as perseguições e a falta de uma perspectiva de vida na Europa 

Oriental, diversos judeus emigraram para o Brasil, buscando paz e prosperidade, e 

várias comunidades foram se estabelecendo ao longo do território brasileiro.  

Judeus da Europa Ocidental uniram-se a grupos que tinham como objetivo auxiliar 

seus irmãos da região oriental a instalarem-se nas colônias agrícolas existentes na 

América do Sul. Nesta época foi fundada na Argentina, e posteriormente no Rio 

Grande do Sul, a Yidishe Kolonizatsye Gezelshaft (Associação da Colonização Judaica 

- ICA). Em seus primeiros momentos a ICA, despertou pouco interesse dos judeus 

europeus pelo Brasil, mas com aumento da pressão e discriminação contra este grupo, 

algumas famílias viram na fuga para este país um meio de preservarem suas vidas. 

A suposta prosperidade que o grupo esperava encontrar no Brasil não condizia com 

a realidade. Ao chegarem ao país, os judeus enfrentaram problemas de adaptação 

no cultivo das terras nas colônias agrícolas, e ao padrão vigente de cultivo de terras, 

que se baseava no recém abolido modelo escravista. Neste momento, uma grande 

massa de imigrantes concentrava-se nas regiões Sul e Sudeste e, o incentivo à 

migração de judeus (além de italianos e japoneses) se deu por razões de 

substituição de mão-de-obra, em função da abolição da escravatura, que deixara os 

grandes latifundiários desprovidos de mão-de-obra.  

Para Grimberg (2010), na década de 1920, algo em torno de 30.000 judeus entraram 

no país, perfazendo um total de cerca de 60.000, até 1930. Estes judeus eram 

provenientes da Europa Oriental e de todas as regiões do então esfacelado Império 
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Otomano, como Turquia e Grécia. Num primeiro momento vinham sozinhos, 

buscando “fazer a América”, com o intuito de acumular riqueza suficiente para 

retornarem às suas casas. Com  o passar do tempo, além das possibilidades de 

ascensão econômica e o aumento do antissemitismo na Europa, muitos imigrantes 

começaram a trazer suas famílias para o Brasil.  

Também a imigração judaica para Belo Horizonte se deu devido à substituição de 

mão-de-obra e à fuga de judeus de uma Europa devastada pela guerra, mas a vinda 

de judeus para a capital mineira se daria, também, por uma razão singular em 

relação às demais cidades: o tratamento de doenças respiratórias.  

Diversas famílias decidiram mudar-se para Belo Horizonte e saírem de centros judaicos 

já estabelecidos, como Porto Alegre, São Paulo e Rio de Janeiro, para tratarem 

familiares acometidos pela tuberculose e tentarem uma vida econômica mais próspera 

na recém-construída Capital mineira. Estes judeus aqui permaneceram atraídos pelo 

clima e pelo bom acolhimento que receberam da comunidade não-judaica. 

Os judeus da nova capital mineira e a conformação da cidade 

Os judeus que migraram para Belo Horizonte eram de diferentes origens. Por 

serem díspares e inicialmente oriundos de diferentes pontos do continente Europeu 

(em princípio de origem francesa) e mesmo do Oriente Médio, sua cultura era 

permeada por experiências radicalmente diferentes, o que daria à comunidade 

judaica da capital mineira aspectos singulares em sua formação. 

Os judeus, principalmente os comerciantes que se estabeleceram na Rua dos 

Caetés, Rua do Comércio, hoje Avenida Santos Dumont, eram chamados de turcos 

pelos demais grupos que compunham a sociedade belo-horizontina. O motivo para 

tal confusão devia-se ao fato de que os judeus advindos do Oriente Médio (região de 

domínio do Império Turco Otomano), para entrarem no Brasil, apresentaram às 

autoridades o passaporte turco, sendo registrados como tal.  

O movimento imigratório judaico da cidade de Belo Horizonte coincidiu com sua 

mudança espacial-urbana, ou seja, quando as estruturas produtivas transformaram e 
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construíram um local tipicamente provinciano em uma capital. A população crescia 

gradativamente e, com ela, as infraestruturas, que permitiriam a dinamização do 

espaço urbano (no final do século XIX e início do século XX) e a sua materialização 

de forma organizada e elaborada. 

Quando os judeus iniciaram a territorialização em Belo Horizonte, ocuparam 

principalmente os bairros Carlos Prates, Centro, Santa Efigênia, Funcionários e 

Barro Preto. Um dos primeiros judeus a chegar a Belo Horizonte foi o comerciante 

Arthur Haas, que por aqui erigiu seu comércio. Antes mesmo do início da construção 

da Capital, Arthur Haas edificou sua loja de material de construção, chamada “A 

Constructora”, à Rua do Rosário, hoje Rua dos Timbiras, antes mesmo que 

Comissão Construtora da Nova Capital de Minas Gerais se fixasse no antigo Arraial 

Del Rey. Posteriormente Arthur Haas adquiriu outros loteamentos e estabeleceu 

outros comércios por Belo Horizonte, um destes localizava-se na Avenida Afonso 

Pena, esquina com a Rua da Bahia. 

Os imigrantes judeus recém-chegados à capital mineira atuaram primeiramente como 

prestamistas e/ou clientelchik (vendedores de porta em porta). Dedicaram-se ao 

comércio e, alguns, conseguiram firmar seus negócios enquanto outros que 

chegavam ainda permaneciam com as práticas de mascates ou ambulantes 

(viajantes). Estes comerciantes eram também conhecidos como “cometas” pelos 

comerciantes não judeus, pois percorriam longas distâncias não só na cidade de Belo 

Horizonte, mas fundamentalmente pelo interior do Estado de Minas Gerais. Alguns 

iam até São Paulo, buscar mercadorias. Isso permite supor a origem do surgimento 

das pequenas comunidades e/ou algumas famílias de origem judias, que ainda hoje 

são encontradas no interior do Estado de Minas Gerais e, que se tornaram, também, 

com o passar dos anos, proprietárias de grandes empresas e comércios. 

Posteriormente, muitos judeus da capital estabeleceram pequenas indústrias de móveis, 

cigarros e colchões. Aqueles que se estabeleciam de modo mais consistente ajudavam 

aos outros no fornecimento de mercadorias para o trabalho de clientelista. Outras 

atividades econômicas importantes eram as de fiador e de representante comercial. 
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Diversos estabelecimentos comerciais, erigidos por judeus, eram conhecidos de toda 

sociedade belo-horizontina, tais como a Peleria Sibéria (posteriormente Sibéria Modas), A 

Radiante, A Joia, Capital Mineira, Sinfonia, Relojoaria Kiva, Inglesa Levy, Depósito Nylon, 

Casa Confiança, Casa Liberdade, Dora Modas, Bom Preço, Rei das Casimiras etc. 

A maior parte destes estabelecimentos localizava-se à Avenida Afonso Pena, à Rua 

Espírito Santo, à São Paulo, à Rua Rio de Janeiro e à Rua dos Caetés, que 

conformavam o grande centro nevrálgico da capital. Além destas atividades 

econômicas, os judeus também atuaram no setor automotivo, na indústria de 

móveis, moinho de trigo (onde hoje está localizada a fábrica Vilma Alimentos), 

indústria de esquadrias de alumínio, olaria, construção civil e hotelaria (sendo que as 

duas últimas estão em pleno crescimento até os dias de hoje). 

No que se refere à vida religiosa e social, logo no início da formação da comunidade, 

os judeus se reuniam em locais como a propriedade de José Persiano, à Avenida do 

Comércio, e a propriedade de Marcos Somberg, à Rua Espírito Santo, 224. Pelos 

depoimentos de alguns membros da comunidade, afirma-se que havia uma 

sinagoga à Avenida Paraná, na qual algumas pessoas se reuniam em momentos de 

festas religiosas. Posteriormente, a comunidade judaica criou dois clubes, duas 

sinagogas e duas escolas.  

Momento fundamental da conformação desta comunidade se deu em 22 de agosto de 

1922, quando houve a criação da União Israelita de Belo Horizonte (UIBH), cuja sede 

ficava à Avenida Afonso Pena. Primeiramente, a UIBH tinha funcionamento provisório 

para reuniões na residência de Naftali Perlov, onde eram tratados assuntos de 

interesse da comunidade judaica como um todo. Seus principais objetivos neste 

momento eram fundar e manter uma sinagoga e uma biblioteca em iídiche e hebraico. 

O primeiro presidente foi o já aqui citado, Arthur Haas, que contava com o apoio de 

outros fundadores (homens de destaque da comunidade) tais como Alberto Levy, 

David Rachman, Jaime Galinkin, José Persiano, Kiva Lerman, Leon Cohen, Miguel 

Spikav, Naftali Perlov, Rafael Rosecohen e Simão Drubski. 

Outros elementos surgiriam mais tarde, que começavam a demarcar a presença 

judaica na capital de modo mais material, como a Escola Israelita criada em 1929, 
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com apoio financeiro da Jewish Colonization Association, escola que oferecia bolsas 

de estudo aos filhos dos Pracinhas,5 como reconhecimento da sua luta contra o 

nazifascismo. Outro momento fundamental para esta comunidade foi a criação da 

Sociedade Cemitério Israelita de Belo Horizonte, em 02 de fevereiro de 1936, cuja 

inauguração se deu em 1937. Tal evento tem grande relevância na vida da 

comunidade, que até então tinha seus membros sepultados no Cemitério do Bonfim, 

não havendo, desta forma, acompanhamento do ritual judaico de preparação dos 

mortos. Após a legalização do terreno no qual o cemitério foi implantado, os corpos 

foram transladados com a aprovação dos familiares. 

Entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial ocorreu a chegada à Belo Horizonte de 

dois grupos de imigrantes judeus – os ashkenazim e os sefaradim. Os ashkenazim 

eram oriundos da Europa Oriental, principalmente da Polônia, Romênia, Rússia, 

Ucrânia, Bessarábia e Alemanha e os sefaradim provinham da Turquia, Portugal, 

Espanha, Grécia e do Oriente Médio (incluindo o Norte da África). Sabe-se que, em 

sua maioria, ambos eram provenientes das classes trabalhadoras. Os sefaradim eram 

mais religiosos e tradicionalistas, enquanto os askenazim mais liberais atuantes na 

esfera política e cultural. O que se observa é que havia também uma cisão entre os 

imigrantes judeus que se dividiram entre Progressistas e Sionistas. 

A cada novo período a comunidade judaica se impunha espacialmente e revelava-se 

apta às mudanças de novos sistemas de ações. Segundo registros documentais, por 

volta dos anos 1930 e 1940, o centro da Capital mineira apresentava um novo 

contorno econômico. Novas técnicas e ações surgiam com o desenvolvimento do uso 

territorial e sobre a rápida transformação do meio urbano local. Exemplo disto é o 

surgimento dos comércios atacadistas e varejistas, na pluralidade de produtos 

oferecidos que atendiam aos mais distintos serviços e demanda. Surgiram tanto 

empresas que trabalhavam com diversificação de importados de boa qualidade, de 

materiais finos e caros vindos da Europa e do Oriente Médio, como também aqueles 

que comercializavam produtos mais baratos, produzidos nacionalmente. Isso colocou 

os judeus como referência na atividade comercial e empresarial. O centro comercial 

                                                      
5 Nome dado aos soldados do Exército Brasileiro enviados para Europa para juntarem-se às Forças 
Aliadas contra o avanço do Nazismo na Segunda Guerra Mundial. 
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foi transformado em um local de oportunidades e em um polo de atração às novas 

levas de imigrantes, principalmente de sobreviventes da Segunda Guerra Mundial. 

Importante salientar que a comunidade judaica de Belo Horizonte não vivia 

segregada dos não-judeus, pelo contrário, ambos interagiam de forma intensa. Por 

mais que possuíssem seus clubes e escolas, os judeus participavam de modo ativo 

da vida social belo-horizontina. Exemplo disto é a atuação de Arthur Haas na 

construção da Igreja da Boa Viagem e do Orfanato Santo Antônio na Rua São 

Paulo, próximo à Capela Nossa Senhora do Rosário.  

Outros eventos podem ser lidos como exemplo desta integração, tais como a 

inauguração da TV Itacolomy, e a primeira imagem que surgiu na tela foi a do 

advogado e jornalista Bernardo Grimberg. Como não relatar também o frisson 

causado pelo programa de prêmios da Ingleza Levy e criação do álbum de figurinhas 

de Isaias Golgher. 

Mas durante a Segunda Guerra Mundial, por causa da postura do presidente Getúlio 

Vargas (impedindo concessão de vistos para judeus) e das manifestações 

antissemitas dos Integralistas6, a vida dos judeus em Belo Horizonte deixou de ser 

plena de paz. Até a manifestação cultural popular da queima de Judas no Sábado de 

Aleluia possuía, nesta época, uma conotação antissemita, posto que fosse vista a 

representação de Judas como o judeu que traiu Jesus. Várias foram às escolas que 

não aceitavam ou dificultavam aceitar judeus como alunos. 

Belo Horizonte recebeu também grande número de judeus que fugiram da Segunda 

Guerra Mundial. Vários dos que aqui chegaram passaram por campos de concentração 

(tanto de trabalhos forçados, quanto de extermínio) na Europa. Pelos relatos de 

sobreviventes observa-se que a adaptação na cidade não foi difícil, pois alguns foram 

acolhidos por familiares e amigos e, também, receberam auxílio das instituições, que 

tinham como objetivo ajudar aqueles que necessitavam de amparo, criadas pela 

comunidade. Em entrevistas coletadas entre 1988 e 1992, elaboradas pelo Instituto 

Histórico Israelita Mineiro, sobreviventes do Holocausto relataram as situações pelas 
                                                      
6 “Movimento político surgido no Brasil dos anos 1930, influenciado pelo fascismo europeu e com 
considerável adesão de militantes”. (VIEIRA, 2012, p. 6). 



166 

 

quais tiveram que passar nos campos de concentração, como se pode observar no 

excerto transcrito abaixo, cujo depoente nomearemos somente como AW. 

AW - Uma bela noite tiraram todo mundo do campo, puseram dentro dos 
vagões que nem rebanho de boiada e fomos viajando, dia e noite, sem 
comer, sem beber, era uma tristeza. Muita gente morreu, não aguentou. 
Quando saímos de lá, aí vimos que chegamos em Auschwitz7. 

Pelos depoimentos analisados, nota-se que havia, também, uma movimentação nos 

campos de concentração, tal como pode ser observado no seguinte relato do 

entrevistado JN. 

JN - Mas, quanto à resistência... evidente que enquanto eu estava lá 
não tinha a menor ideia... mais tarde eu estudei com documentos e vi 
que realmente o Comitê Internacional de Resistência em Auschwitz, 
tinha organizado esse tipo de resistência pacífica enviando 
fotografias para fora.8 

No período da Segunda Guerra, a Resistência Francesa foi elemento fundamental de 

oposição ao nazismo e, em Belo Horizonte também havia representantes deste 

movimento, um deles era Robert Levy, membro da comunidade judaica que 

coordenou o apoio à França Livre (ou França Combatente) e à Cruz Vermelha. Robert 

Levy foi um dos fundadores da Aliança Francesa de Belo Horizonte e foi 

posteriormente nomeado cônsul honorário da França. Diversos outros membros da 

comunidade contribuíram em segredo neste movimento à liberdade. 

Na década de 1950, uma outra Guerra ocasionaria nova leva migratória de judeus - a 

guerra do Canal de Suez, entre Israel e Egito. Abdel Nasser, então presidente egípcio, 

decretou a expulsão de todos os estrangeiros residentes no país, e dentre os expulsos 

havia milhares de judeus. Desta vez, vindos do Egito, os judeus chegariam ao Rio de 

Janeiro, São Paulo e várias famílias viriam também para Belo Horizonte. 

As próximas décadas foram de prosperidade para a comunidade judaica belo-

horizontina no que tange às questões econômicas e sociais. Com a ampliação das 

atividades econômicas e comerciais, os judeus migraram para bairros mais 

                                                      
7 Transcrição elaborada por Gislaine Gonçalves Dias Pinto, em 2011, a partir de entrevistas 
executadas pelo Instituto Histórico Israelita Mineiro, entre 1988-1992. 
8 Idem. 
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valorizados economicamente, com menor fluxo comercial, com melhores 

infraestruturas, construções mais modernas e funcionais. Porém, com o caminhar dos 

anos, a atividade comercial empreendida pelos judeus da cidade passou a declinar, 

fato que pode ser explicado pela inserção dos filhos destes comerciantes nas 

profissões liberais e nas artes. Desta forma, a comunidade passou a ser composta por 

profissionais das áreas de advocacia, engenharia, economia, medicina, professores 

universitários, cientistas, músicos etc., o que permitiu um maior desenvolvimento 

econômico, social e participação nas entidades de classe e sindicatos. 

A antiga e bem sucedida comunidade judaica se instala, então, em um novo espaço. 

Observando uma nova paisagem, uma vez que tanto a paisagem quanto o espaço 

resultam de movimentos estruturais, de relações, de formas, funções e sentidos, o 

fluxo direciona-se para os bairros da zona sul da capital, como: Funcionários, 

Savassi, Lourdes, Santo Agostinho, Gutierrez, Sion, Anchieta, Serra, Mangabeiras, 

Cidade Jardim e outros. Com o enriquecimento socioeconômico, a comunidade 

judaica tem uma melhora considerável na sua qualidade de vida em relação à 

maioria da população. Entretanto, ainda hoje, tal como outrora, várias famílias 

continuam dependendo das entidades assistencialistas. 

Esta nova forma de organização da comunidade judaica não a modifica  

culturalmente. Ela permanece a mesma, com seus valores religiosos, éticos e 

linguísticos, o que variou nesta observação foram o enriquecimento financeiro e 

também a mudança das atividades profissionais de geração a geração (sai o 

comerciante para dar lugar ao profissional liberal bem sucedido), assim como a 

diferenciação da paisagem urbana. 

A comunidade judaica e sua marca no espaço urbano: vestígios 

Rastro e aura. O rastro é a aparição de uma proximidade, por mais 
longínquo esteja aquilo que o deixou. A aura é a aparição de algo 
longínquo, por mais próximo esteja aquilo que a evoca. No rastro, 
apoderamo-nos da coisa; na aura, ela se apodera de nós. 
(BENJAMIN, 2007, p. 490) 

Para o filósofo Walter Benjamin, cada indivíduo deixa rastros por onde se 

estabelece. Tendo em vista que é condição sine qua non para a existência de uma 
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comunidade que ela seja formada por indivíduos, tal constatação caberia também a 

ela. Assim, cada comunidade deixa rastros por onde se instala. Deixa marcas nos 

espaços em que edificou construções. Esses rastros são também envoltos por uma 

aura que se apodera daqueles que se identificam a eles. 

Belo Horizonte está repleta de rastros e auras de diversas comunidades. Várias 

delas não se apartaram da cidade, mas com a dinamização da capital deixaram de 

ocupar espaços que lhes davam uma característica distinta. Este é o caso da 

comunidade judaica. Quem quer que ande pela capital mineira, principalmente no 

hipercentro, pode identificar estes rastros e se ver envolvido pela aura destes 

pequenos (ou grandiosos) resquícios de passado.  

Diversos são os símbolos que permeiam a cultura judaica e que podem ser notados 

nas ruas de Belo Horizonte pelos observadores mais atentos. Em algumas calçadas 

da região central há mosaicos que formam da Estrela de David. Este mesmo 

símbolo pode ser visto na parte traseira da Estação Central do Metrô (antiga Rede 

Mineira de Viação), localizada na Rua Sapucaí. Diversos espaços da capital 

receberam nomes de importantes judeus da comunidade, tais como Rua Arthur 

Haas, Rua Norton Kaiserman, Rua Cônsul Robert Levy, Praça Chaim Zac, Rua 

Professor Giorgio Schreiber, Praça do Estado de Israel, dentre outros. 

Ao urdir este artigo, o que se quis, não foi apresentar, somente, como a comunidade 

judaica da cidade de Belo Horizonte se constituiu, mas discutir como formaram-se 

mutuamente, a comunidade judaica e a local. Como a dinâmica de uma interferia de 

modo substancial na outra. Buscou-se analisar como se deu a transformação daquela 

comunidade ao longo do tempo e do espaço, ponderando acerca de sua atividade 

econômica e social como elementos motores de sua fixação e posterior dispersão. 
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Anexos 

 

Rua do Rosário onde ficava A Constructora, de A. Haas, atual Rua dos Timbiras. 
Fonte: APM, 1895. 
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Casa Arthur Haas. 
Fonte: Acervo da família, s/d. 

Fonte: Gislaine Gonçalves, 2013. 
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Praça de Israel. 
Fonte: Gislaine Gonçalves, 2013. 

Rede Mineira de Viação. 
Fonte: Gislaine Gonçalves, 2011. 
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Joalheria Kiva.  
Fonte: Acervo família Kilimnik. 

Rua dos Caetés. 
Fonte: APM, 1920-1930 
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Propagandas das casas comerciais de Belo Horizonte 
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Caixa de fósforos – propaganda. 
Fonte: acervo particular. 

Lápis – propaganda. 
Fonte: acervo particular. 
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Janelas: fronteiras transparentes entre o público e o privado 

Ana Lúcia Modesto1 

Arildo Holstalácio Ferreira2 

O propósito deste trabalho é produzir uma reflexão, um estranhamento e, com isso, 

colaborar para um avanço que possibilite o entender dos meios, modos, fazeres e 

formas do relacionar do individuo humano com as coisas materiais e imateriais, 

desde sempre, presentes no universo da vida comum. 

O percurso inicia-se com uma passagem do livro “Por parte de pai” de Bartolomeu 

Campos Queirós. Na obra, o autor narra fragmentos de sua infância, a delicada 

influência do avô, Joaquim, e a relação única que o avô tinha com a própria casa. 

Era uma casa livro, um mundo particular protegido por sua escrita. Nas paredes ele 

escrevia o que acontecia no mundo. Observava e vivia o mundo quase que somente 

através de uma das muitas janelas que existiam na casa. Era debruçado na janela que 

o avô “espreitava a Rua da Paciência, inclinada e estreita” (QUEIRÓS, 1995, p. 7). 

Local de fronteiras, a janela é por onde o mundo exterior desfila e se revela a 

Joaquim e, por onde, ele se mostra ao mundo.  

Em frente da casa de meu avô viviam três moças: Fé, Esperança e 
Caridade. Todas eram Marias: Maria da Fé, Maria da Esperança e Maria 
da Caridade. Quase mudei o nome dos três degraus da escada. Tive 
medo de pecar outra vez. Elas trabalhavam na fábrica. Se vestiam igual, 
se calçavam igual e penteavam os cabelos do mesmo jeito, partido de 
lado com uma onda na testa. Viviam sós. Nunca encontraram três 
rapazes gêmeos. Daí solteiras. Iam à missa, aos domingos, com saias de 
flores, de braços dados, no mesmo passo, colorindo a rua, com véus 
brancos jogados nos ombros. As três moças cumprimentavam meu avô 
em coro: - “Oi, seu Queiroz”, mas ele respondia três vezes: “Tem dó de 
nós, tem dó de nós, tem dó de nós”. E minha avó não perguntava quem 
eram. Fé, Esperança e Caridade assistiam “O Direito de Nascer”, como 

                                                      
1 Doutora em Ciências Sociais pela Unicamp, professora do Departamento de Sociologia da 
Universidade Federal de Minas Gerais, pesquisadora do Centro de Estudos Urbanos. 
2 Jornalista, escritor e pesquisador do Centro de Estudos Urbanos (UFMG). 
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única diversão. Usavam caximir-buquê (sic) e perfumavam a cidade 
inteira, dizia minha avó, sem inveja, por preferir alfazema, com rótulo de 
moça no campo e cesta de flores no braço. Eu sempre ouvia dizer que a 
Esperança é a última que morre. No caso das moças, a Esperança partiu 
primeiro. Fé e Caridade se vestiram de luto, criaram outras ilusões, 
desligaram o rádio e nunca mais abriram as janelas. Isso inquietava toda 
a cidade, incapaz de viver com os silêncios e segredos. “Viver sem 
esperança é como ter casa sem janela”, escreveu meu avô, com letra 
miúda, perto da fechadura (QUEIRÓS, 1995, p. 22-23). 

Portanto, a janela tem, para o avô, o papel de espaço de limites ao qual recorre para 

apreender, através dele, sobre as histórias que registra metodicamente, nas paredes 

espalhadas pela casa, com palavras escritas e do qual depende definitivamente para 

continuar lúcido e vivente.  

As janelas, como equipamentos de arquitetura estrutural genericamente presentes na 

maioria das edificações de grande ou de pequeno porte, com caráter particular ou não, 

são o elemento sobre o qual se assentará este estudo. Neste ponto, é esse o contexto 

que fundamenta o intuito que busca conhecer do objeto para além de seus usos 

ordinários e trazer à luz sua dimensão de significações. 

O interesse, à vista disso, é descrever densamente essas significações, 

transcendendo do que é o usual até alcançar o que é o extraordinário. E, dessa 

forma, bulir com o maravilhoso presente nas coisas cotidianas e que raramente são 

transformados em objetos de pensamento. 

O consumo e o uso das coisas são enfaticamente sugeridos como partes importantes 

que integram o motor da história. Assim sendo, é cada vez mais corriqueiro o ato de 

se atribuir a tudo o que é dado por coisa um caráter de imprescindibilidade e, em 

consequência insere-a prontamente no domínio do sagrado. 

No mundo ordinário do cotidiano está presente a necessidade de se adequar a um 

equilíbrio, já prescrito, a linguagem produzida e a significação depreendida. Esse 

evento para Foucault (1968), fica evidente pela profunda interdependência que 

existe na linguagem em relação ao mundo dos haveres e, conforme ensina, essa 

deveria ser desfeita. 
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Para esse intento, seria necessário desconstruir tal equilíbrio. E, para isso, como 

quem arremessa a pedra ao rio para burilar com a pedra e com a água, ou seja, 

provocar lhes o deslocamento. Por conseguinte, causar, com isso, o estranhamento. 

Desse modo, portanto, incitar à suspensão do primado da escrita, de tal modo, que 

desapareceria, segundo Foucault (1968), a camada por onde se entrecruzam 

indefinidamente o visto e o lido, o visível e o enunciável e, dessa forma, as palavras e 

as coisas se separariam e dai emergiria o entendimento. 

O olhar que observa através da janela – hábito –, não sugere observá-la, nem cogita 

sobre sua função de mecanismo que, passivamente, atua na mediação entre dois 

mundos regidos por regras sociais diferentes, o público e o privado. As imagens 

habituais do mundo exterior são partes inseparáveis da compreensão do eu 

(HALBWACHS, 2006, p. 157). Assim, funcionando como os equipamentos situados 

nas fronteiras entre territórios, essas aberturas nas paredes detêm, para si, múltiplas 

significações e podem ser investidas de uma aura de pura magia. 

Espelhos já foram transformados em objetos de reflexão de psicanalistas, semióticos 

e outros profissionais. Nos espelhos, se procura ver a própria imagem e conhecer a 

imagem do eu orgânico. Nas janelas, ocorre o oposto. Por elas, tornam-se visíveis o 

estranho e as coisas que não pertencem ao mundo do observador, uma imagem 

fora do próprio domínio.  

Um vazio entre o eu e o mundo é, porém, um elo, um modo de estabelecer 

comunicação entre o íntimo e o público. Uma comunicação feita pelo olhar. Mas que 

também pode trabalhar com outros sentidos: alguém na rua grita um “olá”. E a resposta 

vem ao encontro, são conhecidos. Mas, há quanto tempo a comunicação se reduz à 

troca de um olá? Afinal, são amigos ou estranhos? Faz-se um gesto em direção a um 

amigo. Não há resposta. Ele não viu ou a distância entre eles é maior que essa 

estabelecida pela rua e a janela? Há uma festa em plena rua que convida a dançar. Ele 

dança. E deixa a multidão e a folia entrar em casa. Todos aqueles estranhos são agora 

amigos. Compartilham a mesma alegria. Não será isso a felicidade? 

Janelas, lugar de visões e devaneios. Como o poema “Noturno à janela do 

apartamento" de Andrade (1955) demonstra: 
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Silencioso cubo de trevas. 
Um salto e seria a morte. 
Mas é apenas, sob o vento, 
A integração da noite. 
Nenhum pensamento da infância. 
Nem saudade nem vão propósito. 
Somente a contemplação 
De um mundo enorme e parado. 
A soma da vida é nula. 
Mas a vida tem tal poder: 
Na escuridão absoluta, 
Como um líquido circula. 
Suicídio, riqueza, ciência… 
A alma severa se interroga 
E logo se cala. E não sabe 
Se instância. 
Triste farol da ilha rasa. 
É noite, mar ou distância 

Quantas imagens passam pelas janelas. Por elas podem passar também os perigos. 

Então, surgem as grades nas janelas das metrópoles. Afinal, o que pode entrar por uma 

janela? No alto do edifício, um momento de angústia e a janela pode ser o caminho 

para a morte. Ou para o amor. Há séculos, amantes, enamorados, apaixonados entram 

por esse caminho. Ou então, são os versos cantados em serenatas, palavras secretas 

no silêncio da noite, confissões que podem mudar o amanhã. 

O amanhã que começa pelas janelas, como uma luz crescente, é sonhado por 

alguém que deseja, para si, a fuga para conhecer o outro mundo. O mundo que lhe 

transparece através da janela, como uma vitrine para esperança.  

Não por acaso, esse trabalho começa pela observação, por meio de uma janela 

translúcida ricamente emoldurada por largos perfis de metal polido, do contraste que 

é exposto entre realidades que mesmo, naquele momento, próximas tornam-se 

diametralmente tão distantes.  

Nessas circunstâncias, a janela funciona como fronteira que delimita realidades em 

oposição, de um lado, o mundo privado fixo e imóvel com suas particularidades, de 

outro, o mundo do universo público em contrastante movimento onde as particularidades 

estão diluídas e uniformizadas. 



183 

 

Portanto, esse é o objeto que se precisa esquadrinhar em todos os momentos em 

que sirvam de símbolos para que o homem humano comunique de si, dos outros e 

do meio sobre os mistérios presentes na vida, na morte, dos encantos, das festas e 

das formas de troca.  

Enfim, a vida passa na estrada que está diante da janela e nada é maior que a 

própria vida. Com as tantas histórias, espantos, encantos, desacatos, desvios, 

vícios, virtudes e esperanças. Sempre de maneira igual, mas de formas totalmente 

diferente, como as pessoas que são vista através das janelas. 

Como os anjos, em “Asas do Desejo”, obra cinematográfica de Win Wenders, é 

possível escutar os pensamentos e conhecê-los melhor. Mas basta, às vezes, uma 

imagem, um rosto, para mudar pensamentos e afetos. 

A janela pode ser um lugar perigoso, muito perigoso e, por isso, fascinante. Um 

mundo de imagens que questiona as nossas palavras. 

As janelas: entre a vida pública e o mundo privado 

Aberta, uma janela é um vazio que emoldura uma visão.  E, em geral, está entre os dois 

espaços que organizam a arquitetura urbana: de um lado, o espaço público das ruas, das 

avenidas, das praças e dos becos e, de outro, o espaço onde se realiza a vida privada. 

E entre esses dois mundos existem as leis, as convenções e os grupos sociais de 

diferentes costumes e muitas vezes antagônicos, mas que continuamente se 

comunicam e se contaminam. 

Em relação a alguns centros urbanos que são marcos importantes da expressão da 

cultura brasileira, é possível citar Ouro Preto e Rio de Janeiro. Sobre eles, Holston 

(1993) observa que, geralmente, uma parede – a fachada das casas – separa os 

dois mundos. Não há jardins na casa do homem comum. Após estudar pinturas de 

Debret, retratos do cotidiano do Brasil Imperial e o que eles revelam sobre a relação 

público/privado, observa que: 
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Vários elementos arquitetônicos fazem a mediação dessa oposição 
entre a parede de fachadas e o espaço de passagem. (...) Os 
primeiros elementos desse tipo que nos chamam a atenção são 
portas, janelas e balcões. Importa notar que, sendo as fachadas 
emparelhadas com as calçadas, essas aberturas proporcionam um 
meio de comunicação visual, oral e mesmo tátil direta entre os dois 
âmbitos, como fica evidente nas trocas com os primeiros elementos 
desse tipo que nos chamam a atenção são conversas, de comida, de 
serviços, de dinheiro (HOLSTON, 1993, p. 125). 

Após a observação, Holston (1993) conclui que a separação rua versus casa é 

porosa, na verdade é uma zona liminar de troca entre domínios que as separam. Isso 

fica claro na pintura de Debret, intitulada Loja do Barbeiro, reproduzida na obra de 

Holston: nela pode-se ver uma senhora debruçada na janela, olhando, ou 

possivelmente, comprando quitutes oferecidos por uma jovem negra. Deitado na rua, 

um cachorro magro observa a transação, que une duas mulheres de classes 

diferentes. O interessante é que a negra é ereta, elegante. A senhora na janela não 

está arrumada – afinal está em casa. O calor a castiga: na mão esquerda, ela abana 

um leque. A manga da sua blusa está puxada, por causa do calor. Seu rosto expressa 

um fastio: o calor é insuportável, interpreta-se. A janela é um lugar onde se procura 

frescor. E onde ocorre o encontro com a vendedora negra, situada socialmente em 

outro extremo da hierarquia social. 

É possível observar que o tédio no rosto da senhora, contrasta com a expressão viva 

nas faces dos outros figurantes da pintura, que trabalham sem demonstrar incômodo 

com o clima. Os trabalhadores são todos negros. O momento de troca pela janela 

representa o efêmero encontro entre dois grupos opostos. Um, sedentário, busca 

expor sua opulência pelas fachadas da casa. Negros ocupavam as ruas com seu 

comércio informal. O quadro de Debret pinta uma realidade cotidiana nas cidades 

brasileiras. A presença de vendedores nas ruas era algo tão constante nas cidades 

brasileiras, que chamava a atenção dos estrangeiros, como o inglês Thomas Ewbank: 

Os pregões de Londres são bagatelas quando comparados aos da 
capital brasileira. Escravos de ambos os sexos apregoam mercadorias 
em toda a rua. Vegetais, flores, frutos, raízes comestíveis, aves 
domésticas, ovos e todos os produtos rurais: bolos, pastéis, roscas, 
doces e guloseimas, ‘toucinho celeste’, etc. Passam constantemente 
debaixo das janelas (apud MATTA, 1981, p. 63). 
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Além dos que trabalhavam, outros vadiavam. Daniel P. Kipper observou, por volta de 

1845, que “grande número de vagabundos perambulava constantemente pelas ruas 

pedindo esmolas; indigentes de todas as espécies faziam ponto em lugares 

determinados, nas ruas da cidade, onde saudavam os transeuntes como que num 

lamento: favorece o pobre pelo amor de Deus” apud (MATTA, 1981, p. 63). 

Casa e rua, não apenas lugares ocupados por grupos economicamente opostos, 

mas mundos opostos eticamente. A importância das janelas como elos de mediação 

só pode ser compreendida totalmente quando entendemos as diferenças entre casa 

e rua, presentes no século XIX, e que continuam em nossos dias. Casa e rua, não 

são apenas espaços diferenciados do mundo urbano:  

são categorias sociológicas brasileiras (...) entidades morais, esferas 
de ação social, províncias éticas dotadas de positividade, domínios 
culturais institucionalizados e, por causa disso, capazes de despertar 
emoções, reações, leis, orações, músicas e imagens esteticamente 
emolduradas e inspiradas (MATTA, 1981, p. 17). 

As janelas também podem ser consideradas não apenas como objetos físicos, mas 

categorias simbolicamente ricas por serem mediadoras. Como o mesmo Matta 

(1981) aponta, apesar dos abismos sociais que separam grupos, a sociedade 

brasileira é relacional e os elementos liminares são simbolicamente valorizados. 

Afinal, apesar de suas oposições e preconceitos, a ideologia política procura 

construir a imagem de uma sociedade conciliadora.  Uma conciliação que se resume 

na imagem que o quadro de Debret eternizou: através de uma janela, a senhora 

branca compra um doce vendido por uma escrava (ou escrava alforriada negra). O 

encontro entre elas não abole a distância social. De certa maneira, a reforça. 

Dramas nos quais o privado e o público, os deveres civis e afetos pessoais, fazem 

parte da literatura ocidental referente à vida urbana, assim como dramas sociais 

marcarão a história da cidade no chamado ocidente. No Brasil, a visão da rua nas 

grandes metrópoles é dramática. E isso ocorre não apenas devido ao medo de 

assaltos ou acidentes. Dentro das massas urbanas, há uma despersonalização do 

indivíduo. A rua é o mundo dos estranhos, da confusão de rostos, da perda da 

identidade pessoal. Todos são, de certa maneira, gente comum – e uma forma de 

traduzir essa expressão é “pessoas ordinárias”. E a palavra “ordinário” no país é 
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altamente pejorativa. “Nada mais dramático para alguém de ‘boa família’ do que ser 

tomado como um ‘moleque de rua’; ou para uma moça ser vista como uma ‘mulher 

da vida’ ou alguém que pertence ao mundo do movimento e do mais pleno 

anonimato” (MATTA, 1981, p. 66). 

Roberto da Matta (1981) enumera outros temores que cercam os brasileiros em 

relação às ruas, medo de ser considerado como Zé-ninguém essa parcela da 

população que, na prática, não tem seus direitos de cidadão respeitados; o 

incômodo ditado pelo corpo de sentir necessidades físicas longe de um banheiro 

doméstico; temor de passar mal no meio de desconhecidos. A epilepsia é mal 

temido em parte pela vergonha de ter uma convulsão em plena rua. Desmaios e 

quedas são agora ainda mais desconcertantes, com a massificação de máquinas 

eletrônicas que podem levar a imagem de nossos vexames para os milhões de olhos 

curiosos da realidade virtual. 

E pior dos medos: morrer em lugar público, cercado por uma massa de indivíduos 

que ostentam certa compaixão, ao mesmo tempo em que levantam comentários 

maldosos sobre o desconhecido agora totalmente sem defesa diante da perigosa 

multidão. E, com as balas perdidas das selvagens metrópoles, o temor aumenta. 

Nossa imaginação sofre quando vemos um caso assim e pensamos que estamos 

também sujeitos a sermos levados para o IML como um indigente – afinal, no meio 

da massa, é muito provável que algum malandro nos leve a carteira. Além das joias 

e relógio, que atestavam nossa posição social. Isso é uma verdadeira tragédia à 

brasileira sentir a vida da cidade.  

As janelas são um elemento intermediário, de onde é possível ver a vida perigosa, 

mas fascinante das ruas, sem, no entanto, passar pela experiência degradante de 

ser apenas mais um anônimo na multidão.  

A importância das áreas liminares 

Até aqui, a discussão revela a importância das janelas como zonas liminares. Por 

conseguinte, para dar uma base teórica às reflexões, é necessário demonstrar como 
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a zona liminar possui acuidade dentro das classificações de mundo estabelecidas 

em cada sociedade. 

O descobrimento da existência de áreas portadoras de significações e de poderes 

que se encontram entre e, portanto, fora das estruturas sociais, se dá, em especial, 

na obra dos antropólogos britânicos, Mary Douglas e Victor, ambos estudiosos dos 

rituais em sua dimensão simbólica e política. 

Como fundamento, os pesquisadores adotaram o trabalho de Van Gennep3, que 

usou, para falar das divisões estruturais da vida social, a imagem de uma casa. À 

vista disso, da mesma forma que na casa existem as divisões internas, na sociedade 

há as várias hierarquias e pactos. Assim sendo, está prescrito que, na extensão de 

sua vida, uma pessoa ultrapasse essas divisões, se submeta às regras e atinja, com 

isso, novos status. Por exemplo, a passagem da condição de criança para adulto, de 

solteiro para casado, de estudante para profissional, etc. Portanto, para cada uma 

dessas etapas existe, nas sociedades, a prescrição de um ritual que possui a função 

de celebrar todo evento. E, dessa forma, esses rituais, considerados de passagem, 

validam o novo status do indivíduo no grupo social. 

Nessas cerimônias de passagem, porém, existem momentos rituais nos quais o 

indivíduo se vê suspenso da vida ordinária, encontrando se numa espécie de limbo 

social. Um espaço demarcado por ambiguidades, onde não há, ainda, a definição do 

novo status o que torna, temporariamente, o individuo um ser marginal.  

                                                      
3 Charles-Arnold Kurr van Gennep (Ludwigsburg, 23 de abril de 1873 — Bourg-la-Reine, 7 de maio de 1957) 
foi um antropólogo francês. Ele é mais conhecido por suas descobertas sobre os ritos de passagem, mas 
também contribuiu muito no campo do folclore europeu propondo a substituição da orientação histórica e de 
busca das origens, por uma abordagem etnográfica comparativa. Van Gennep fez um estudo sistemático 
dos cerimoniais que em diversas sociedades marcam a transição dos indivíduos de um status para outro. 
Assim, ele concluiu que a maioria dos ritos analisados observava uma sequência que incluía "separação", 
"transição" e "incorporação". A representação simbólica da morte e da reencarnação presente em tais ritos 
ilustrava os princípios de renovação indispensáveis a qualquer sociedade humana. O conceito de 
regeneração social de Van Gennep define que, quando indivíduos ou grupos se encontram em estado de 
suspensão, desvinculados da condição anterior, mas ainda não incorporados à nova condição, eles 
constituem um problema para a sociedade já que se situam fora das áreas normais de controle normativo. 
Assim, necessitam assumir novo "status", previsto pelos valores do grupo (WIKIPÉDIA, 2013). 
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É nesse espaço, onde também estão presentes os objetos e as personagens, que, 

por pertencerem às fronteiras – limites -, fogem às classificações socais e, por 

estarem simultaneamente ligados a duas partições sociais, não se encaixarem 

completamente em nenhuma parte da estrutura social. 

Em torno dessa ambivalência, existem sinais que chamam a atenção para os poderes 

e os perigos que envolvem o caráter de sobrestado entre a fronteira do que é ordinário 

e do que é sagrado. Consequentemente, esse enfrentamento está presente no espaço 

do ambíguo que confunde e coloca pendente a integridade do mundo social. 

Tornando-se, enfim, uma ameaça clara ou oculta que o mundo do coletivo pode ser 

dissolvido. Dessa maneira, apesar da afirmação de Douglas (1976, p. 141) de que “a 

ideia de sociedade é uma imagem poderosa”, neste lugar, deve ser levado em conta, 

que se as fronteiras internas e externas, dessa sociedade são expostas, as fragilidades 

nela latentes podem contribuir para que a imagem do todo social se desfaça. 

Mary Douglas produziu um estudo sobre as fontes de poluição social, ou seja, sobre o 

que a sociedade classifica como sujeira. Desta forma, a sujidade não possui uma 

definição a partir de sua própria natureza. Assim, o macarrão, alimento, num prato é, 

portanto, algo limpo. Mas se é deslocado para a camisa de quem se alimenta, passa a 

ser sujeira. Um cabelo na cabeça de alguém pode ser fonte de atração, mas se solta e 

cai sobre a mesa, gera repulsa. Consequentemente, o que determina e prescreve o que 

é sujo, impróprio ou poluído é a própria sociedade. 

Do mesmo modo, uma janela que na casa é o lugar por onde passa o ar necessário 

à vida. É, também, por onde entra a poeira e outros elementos nocivos à mesma 

vida. É, portanto, um espaço ambíguo. Para Douglas (1976), é na sociedade que se 

estabelecem essas classificações e detém as coisas e ou as pessoas que se 

encontram fora do que é prescrito, como o seu lugar próprio, possuam um duplo 

sentido ou função, surge o perigo. Dessa forma, tais entes, em suas complexidades, 

são capazes de gerar para o indivíduo fortes significações de repulsa e ou de horror, 

além de precisarem que incida nelas uma forma de controle especial. Assim, são, 

para a sociedade, por sua natureza, fontes da desordem. 
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À vista disso, um mesmo elemento pode, numa situação, ter pureza e ser necessário e, 

em outra, referenciar a impureza e ou a poluição. E, nesse caso, representar tanto 

elementos da ordem como da desordem social. A diferença, neste ponto, é que “a ordem 

implica restrição; de todos os materiais possíveis, uma limitada seleção foi feita e de 

todas as possíveis relações foi usado um conjunto limitado” (DOUGLAS, 1976, p. 117). 

Já a desordem é ilimitada, indefinida e não responde a nenhum padrão presente. E dela 

vem os elementos utilizados pela ordem, insiste Douglas (1976). Por conseguinte, a 

desordem, em sua natureza, “é nociva para os padrões existentes, como também tem 

potencialidade; simboliza tanto perigo como poder” (DOUGLAS, 1976, p. 117). 

Desse modo, em algumas circunstâncias, a janela é o elemento que confronta os limites 

da casa, espaço da ordem, e possibilita o perceber da rua, espaço de desordem. 

Joaquim quase não mais saía. Usava todas as janelas da casa, 
apreciando os quatro cantos do mundo, sempre surpreso, descobrindo 
uma nova cor, um novo vento, uma nova lembrança. Havia tanto 
mundo para ver, dava até preguiça, dizia ele. Uma coisa meu avô 
sabia fazer: olhar. Passava horas reparando o mundo. Às vezes 
encarava um ponto no vazio e só desgrudava quando transformava 
tudo em palavras nas paredes (QUEIRÓS, 1995, p. 25). 

Parado ali em frente à janela, o sujeito contempla os dois mundos em oposição, e reflete 

sobre as contradições presentes na vida social. Ou então, mira os elementos múltiplos 

da rua e se deixa levar pelas coisas e suas dessemelhanças.  A desordem, em vista 

disso, fascina ao vidente por transmitir a ideia do ilimitado, da liberdade e da aventura.  

O mundo da casa é ordenado e monótono como nos versos irônicos de Andrade 

(1955), nos quais a casa burguesa aparece como o espaço onde tudo tem o seu 

lugar e a ordem um sentimento de bem estar com o mundo: 

Família 

Três meninos e duas meninas 
Sendo uma ainda de colo. 
A cozinheira preta, a copeira mulata, 
o papagaio, o gato, o cachorro 
As galinhas gordas no palmo de horta 
E a mulher que trata de tudo. 

A espreguiçadeira, a cama, gangorra, 
O cigarro, o trabalho, a reza, 
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A goiabada na sobremesa de domingo, 
O palito nos dentes contentes,  
O gramofone rouco toda a noite 
E a mulher que trata de tudo. 

O ordenamento das coisas e das pessoas descrito nesses versos de Andrade 

(1955), remete ao ponto de vista reproduzido por Gilberto Freyre, a respeito dos 

usos e significações da casa grande nos primórdios da história da colonização 

brasileira. Nele também predomina uma hierarquia, a que incluem os servos, os 

bichos e estendendo se até os santos, ausentes na poesia, mas ainda presentes nas 

famílias tradicionais. Uma diferença importante de se ressaltar é que o papel, em um 

e em outro, da mulher responsável tanto pela ordem quanto pelo carinho não é da 

senhora branca, mas da escrava preta. 

Consequentemente, tendo a tristeza, a alegria e suas contradições como integrantes 

num emaranhado de embate. Ou seja, há lugar para um indivíduo que, diante da 

presença de inúmeros estímulos, prefere a não interação. E, desta forma, não se 

abrirem para as diversidades. Além desse, há a presença daqueles que se 

encantam quando olham e se perdem pelas formas e estruturas arquitetônicas. 

Submergem por entre vias e vielas fascinados com as estruturas e com as janelas 

suspensas em suas molduras de madeira ou metal. 

O que se vê na rua traz à tona aquilo que é parte do inconsciente, ou seja, os 

desejos, as lembranças, os sonhos e as desventuras submersas pelo cotidiano. De 

repente, em consequência, se está diante das fronteiras entre o pensamento 

consciente, as memórias e os projetos submersos e clandestinos.  

Dessa maneira, fica-se em uma espécie de estado de devaneio, onde há a presença 

da vontade de mudar, de fugir, de escapar da monotonia, mas essas se debatem 

com a ordem estável e segura. Assim, a fronteira permanece como o local da 

desordem e das subversões. 

Conclusão: a potência da desordem 
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Mary Douglas (1976) escreve sobre a potência da desordem e sua presença em 

sociedades primitivas, principalmente, nos rituais, nos quais a música, a dança e as 

práticas retóricas levam o indivíduo não só ao devaneio, mas também ao desfalecimento 

e ao transe.  É preciso vencer o controle da razão e buscar a cura que possibilite romper 

o clico de crença, de quem se crê enfeitiçado ou amaldiçoado por seus ancestrais. Às 

vezes, a desordem tende a libertar. No jogo da conformação e da não conformação, o 

que foi, em certo tempo, abominação pode ser absorvido pela ordem. 

No ocidente, a relação que se realiza entre os elementos da desordem é, muitas 

vezes, mais problemática do que nas sociedades antigas. Para Bruno Latour, os 

padrões modernos não conseguem abranger o que é híbrido ou o que escapa de 

alguma forma às classificações. À vista disso, se pode entender que a desordem ou 

as contradições inseridas na modernidade ficaram cada vez mais presentes nas 

últimas décadas do século XX. 

Caso ocorresse nos países centrais do capitalismo, o reconhecimento de que a ordem 

imposta pelo pensamento moderno é, a priori, falsa. Em países colonizados como o 

Brasil, onde o sincretismo cultural sempre foi uma realidade, a questão do que faz parte 

da ordem do mundo é muito mais crítica do que para os países europeus. 

São vários os inimigos da razão unívoca na cultura brasileira. Por outro lado, a 

desordem, nesse caso, é aceita com maior facilidade. Mais flexível, essa sociedade, 

de certa maneira, aceita que a desordem, às vezes, seduz.  

A janela, nesse caso, pode ser demoníaca. Local escolhido por alguns para 

empreender um suicídio. Nos casos, em que aparentemente não há razão para tal 

atitude, surge uma dúvida sobre a possível morte acidental. Mas poderia haver 

simbolicamente na janela uma espécie de poder inexplicável contido no inconsciente 

individual e capaz de produzir significações a partir do olhar, por ela, para a multidão 

e para os carros. Há uma ausência de um padrão, o que pode ajudar a fortalecer a 

ideia da falta de sentidos para a vida.  

No caso de pessoas com problemas psicopatológicos ou pessoais, o desejo de pôr fim 

à própria vida surge de repente. Desta forma, se por um lado, pode-se imaginar a janela 
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como um caminho fácil para a morte, por outro, aquele que submete o próprio impulso 

pode se valer de uma força sobrenatural para sua proteção e sobrevivência. E, em 

consequência, é possível uma mudança ou uma reconciliação de uma vida religiosa. 

Os elementos que simbolizam poluição nunca são totalmente eliminados da vida social. 

O que, de certa forma, pode parecer ameaçador é também aproveitável e necessário na 

renovação da ordem. Portanto, uma ordem totalmente pura, na qual inexistissem os 

elementos marginais ou as contradições, como é o desejo de alguns fundamentalistas 

ou totalitários, representa uma ordem social tão rígida que não haveria a possibilidade 

dela sobreviver diante dos vários desdobramentos encaminhados pela história. 

Para Douglas (1976) os elementos anômalos são também os símbolos da “criativa 

falta de forma”. Seu trabalho se revela, neste momento, pela importância da defesa 

daquilo que a sociedade renega como marginal ou abjeto. Seu valor aparece tanto 

na necessidade da renovação social e do desenvolvimento da capacidade de 

reflexão no homem, quanto na aceitação do que é estranho ou do que foge a toda 

e qualquer classificação. 

Neste caso, o símbolo da janela social é valioso. É preciso que elas estejam sempre 

abertas, para novas perspectivas da vida. É o paradoxo da vida. Desta forma, se 

pode entender que “faz parte de nossa condição que pela qual a pureza pela qual 

lutamos e sacrificamos tanto coisas se torne difícil e morta como uma pedra quando 

a obtemos” (DOUGLAS, 1976, p. 196). 

A sensação de ordem pode trazer segurança às pessoas, mas levada ao extremo pode 

significar um estado de estagnação, de rigidez moral e intelectual e de ausência de 

liberdade. Em sua obra, Douglas (1976) recorre ao trabalho de Jean-Paul Sartre sobre o 

antissemitismo para demonstrar que por trás da intolerância, não só a liberdade do outro 

corre perigo, mas o próprio desenvolvimento do pensamento e da vida social. 

Assim sendo, é de certa forma, comum ao coletivo social almejar que os conceitos sejam 

claros e bem ordenados, como os da família descrita por Andrade (1955). Entretanto, o 

“paradoxo final na busca da pureza é uma tentativa de impor a experiência em 



193 

 

categorias lógicas de não contradição. Mas a experiência não é amena e aqueles que 

fazem a tentativa veem-se levados à contradição” (DOUGLAS, 1976, p. 197). 

O olhar para um mundo outro, que não o próprio mundo ordinário e ordenado da 

casa, é um exercício que possibilita aceitar como natural a alteridade, o marginal, o 

sujo e aquilo que pelo senso comum se encontra em pura desordem, mas que visto 

sob outra perspectiva é simplesmente outra ordem. Uma ordem sobre a qual não se 

tem total controle, mas promove o entendimento da própria finitude, da necessidade 

de se ter tolerância, de se acolher as transformações e se adequar a elas. 

Esse capítulo termina com um poema em que Andrade (1955) demonstra a 

consciência de mundo aqui defendida, a capacidade de aceitar a própria finitude e a 

imensidão do mundo como uma realidade positiva. 

Mundo Grande 

Não, meu coração não é maior que o mundo. 
É muito menor. 
Nele não cabem as minhas dores. 
Por isso gosto tanto de me contar. 
Por isso me dispo, 
Por isso me grito, por isso frequento os jornais, me exponho 
cruamente nas livrarias: 
Preciso de todos. 

Sim, meu coração é muito pequeno. 
Só agora vejo que não cabe os homens. 
Os homens estão cá fora, estão na rua. 
A rua é enorme. Maior, muito maior do que eu esperava. 
Mas também a rua não cabe todos os homens. 
A rua é menor que o mundo. 
O mundo é grande. (...) 
Estúpido, ridículo e frágil é meu coração. 
Só agora descubro 
Como é triste ignorar certas coisas. 
(na solidão de indivíduo  
Desaprendi a linguagem  
Com que os homens se comunicam). 
Outrora escutei os anjos, 
As sonatas, os poemas, as confissões patéticas. 
Nunca escutei voz de gente. 
Em verdade sou muito pobre. (...) 
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As publicações desta linha editorial referem-se a 

temáticas relativas ao Patrimônio Cultural, ou seja, ao 

conjunto das diversas manifestações e práticas 

produzidas ao longo do tempo, seja no campo das 

artes, dos saberes, das celebrações, das formas de 

expressão e dos modos de viver ou na paisagem da 

própria cidade, com seus atributos naturais, intangíveis 

e edificados, bem como do patrimônio documental e 

museal. O objetivo é potencializar a salvaguarda do 

Patrimônio Cultural de Belo Horizonte, garantindo o 

direito à memória, contribuindo para o seu 

conhecimento e disseminação, bem como provocando 

a reflexão sobre a diversidade cultural e identitária 

presente na cidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


