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ao final do Suplemento
Educativo Complexa Cidade.

Recriando
o Panorama
Depois de observar o Panorama de Belo Horizonte, fotopintura feita em 1908, que tal recriar a sua BH atual?
Na sua visão, como deve ser, no século XXI, o Panorama
de Belo Horizonte? Pegue seus lápis de cor, canetas, canetinhas e mãos à obra. Procure pensar em como serão
os prédios, os meios de locomoção, e pense também nos
elementos assinalados no modelo e marcados com um
número. Como eles ficariam hoje? Siga as instruções.
Consiga um grande pedaço de papel ou cartolina para fazer o seu trabalho. Nossa sugestão é que ele tenha pelo
menos 45 cm de largura por 25 cm de altura para você
poder desenhar à vontade.
Procure reproduzir, ampliando e ocupando toda a área do
papel, a moldura abaixo. Não se esqueça de acrescentar
a linha montanhosa do horizonte. Marque com um lápis
os pontos 1 e 2. Antes de começar a sua obra de arte, pense um pouco sobre as questões a seguir.

Sabemos que no local marcado pelo número 1 fica o
Parque Municipal. Qual o tamanho que você vai dar a
ele em sua criação? Qual sua importância para a cidade? O que terá nele?
Um grande ribeirão, o Arrudas, passa bem no meio
da região central de Belo Horizonte e percorre as
avenidas dos Andradas e Contorno. Ele está assinalado com o número 2. Na sua recriação, será possível
ver o rio ou ele estará tamponado? Ele está limpo ou
poluído? Como são suas margens? As pessoas podem entrar nele? Existem peixes?
Qual o meio de transporte predominante nessa paisagem? As pessoas podem andar a pé em segurança? E
de bicicleta? E de cadeira de rodas?
Como são as avenidas? É seguro transitar por elas? O
que encontramos nessas avenidas?
Do Centro é possível ver as serras e montanhas próximas à cidade? Como são os edifícios da cidade?
São muitos? Qual a altura deles?

PANORAMA DE BELO HORIZONTE - SÉCULO XXI

1

Recriando o panorama

2
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Urbano e rural
Belo Horizonte foi erguida sobre um pacato arraial cercado por fazendas. O lugar tinha na produção rural sua principal atividade econômica.
Vamos testar seus conhecimentos sobre as características dos lugares
urbanos e rurais?

HORIZONTAIS

3. Propriedade rural de grande dimensão
5. Trabalho de preparo do terreno para o plantio
7. Na zona rural as vias são de…
8. Quem produz a maior parte dos alimentos
10. Na zona urbana as vias são de…
VERTICAIS

1. Via pública urbana e ampla
2. Pequena propriedade campestre
4. Animal usado como meio de transporte na zona rural
6. Unidade habitacional comum em cidades
9. Local onde se guardam os carros na cidade

Urbano e rural
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Urbano e rural

Orientações ao Educador
ao final do Suplemento
Educativo Complexa Cidade.
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Urbano e rural
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HORIZONTAIS: FAZENDA, LAVOURA, TERRA, AGRICULTOR, ASFALTO.
VERTICAIS: AVENIDA, CHÁCARA, CAVALO, APARTAMENTO, ESTACIONAMENTO.
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Formas
de morar
Belo Horizonte é uma cidade que abriga muitas formas de
morar. Há prédios altos e baixos, casas grandes e pequenas, com ou sem quintal. Vimos na exposição que cada
tempo tem suas formas construtivas mais importantes,
que dialogam com a tecnologia disponível à época.
Além das formas construtivas, há também a aparência
da habitação. Essa aparência é muito influenciada pelos estilos arquitetônicos usados na época e pelas condições financeiras e estilos preferidos de quem constrói
a casa. Além da aparência, a maneira como essa habitação é dividida e ocupa o terreno define se haverá quintal
ou jardim, se haverá garagem, entre outros. A escolha do
tipo e posição das janelas influencia como essa moradia
receberá a luz do sol e a água da chuva.

Separe duas folhas de cartolina ou dois pedaços grandes
de papel. Pense na casa que você gostaria de morar. Primeiro, imagine o lado de fora: como será a fachada dessa
casa, os elementos que ela terá. Depois, vamos imaginar a
parte de dentro da casa. Na segunda folha, você irá desenhar o cômodo onde mais fica em sua casa dos sonhos.
Antes de começar, você vai consultar o diagrama ilustrado para definir alguns elementos que sua casa terá.
Depois, é partir para a criação e mãos à obra:

Formas de morar
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Formas
de morar
Primeiro, escolha a forma construtiva da sua casa:

Orientações ao Educador
ao final do Suplemento
Educativo Complexa Cidade.

placas de gesso
madeira

vidro
e metal

tijolo convencional

adobe

pau a pique

Agora, você pode selecionar os elementos que entrarão na fachada. Capriche no seu desenho!

garagem

árvores
frutíferas

carro
pequeno
cerca
elétrica

janela de
madeira

bicicleta

banco

grama portão eletrônico
galinha

janela de
vidro

horta
cachorro
varanda
gangorra

telhado de laje
de concreto

pássaros

Formas de morar

balanço

plantas

telhado
com telhas

Complexa Cidade - Caderno de atividades

gato

carro grande

antena de
TV a cabo
jardim
com flores
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Formas
de morar
Agora, é a vez de imaginar o que haverá no seu cômodo preferido.

Orientações ao Educador
ao final do Suplemento
Educativo Complexa Cidade.

televisão

panelas

sofá

revistas

brinquedos
parede
colorida

tintas e
pincéis

cadeira de balanço

videogame
bandeira de time

Formas de morar

lápis de cor

almofadas

fogão

colchonete
mesa com
cadeiras

cama

tambor

cachorro

flauta

gato

violão

escultura

parede
branca

material
de cozinha

estante
de livros

geladeira

tapete
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mesa de
desenho

jogo de
xadrez
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Curiosidades e reflexões

Belo Horizonte tem
208 km de rios
canalizados, que
passam por baixo
das ruas. Ribeirão
Arrudas e Ribeirão
da Onça integram
importantes bacias
de Belo Horizonte.

As ruas também são local
para manifestações por
melhores condições de
vida. Ocupando as ruas, os
grupos que batalham por
algum direito são vistos e
isso facilita com que seus
argumentos sejam ouvidos
pelos órgãos competentes.
Em Belo Horizonte, muitos
protestos importantes acontecem na região central, em
lugares como a Praça Sete
e a Praça da Estação.
O Casarão do Museu é
construído originalmente
em pau a pique. Ao visitar o
Casarão, você verá a parte
interna de uma parede, que
mostra como funciona essa
forma construtiva. Muitos a
consideram ultrapassada,
mas você sabia que as
casas de pau a pique
“respiram” e oferecem uma
temperatura muito mais
gostosa aos moradores?

Orientações ao Educador
ao final do Suplemento
Educativo Complexa Cidade.

O Casarão do Museu Histórico
Abílio Barreto foi erguido em
1883, como sede de uma fazenda que produzia alguns gêneros
agrícolas como cana, mandioca
e café. A fazenda servia-se da
proximidade com o córrego
do Leitão, que corre onde fica
hoje a Av. Prudente de Morais. A
propriedade foi recebida como
herança por Rita Maria de Jesus, casada com Cândido Lúcio
da Silveira. A família Silveira era
proprietária de outra fazenda,
a fazenda Sagrado Coração,
onde hoje se localizam os bairros Graça, Cidade Nova, Ozanam e Nova Floresta.
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Curiosidades
e reflexões
Você pode recortar e embaralhar as cartas abaixo, para
desvendar curiosidades e refletir um pouco sobre a
vida em Belo Horizonte.
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Curiosidades e reflexões
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Existem variadas formas de
arte ocupando as ruas de Belo
Horizonte. As artes no espaço
público estão acessíveis a
todos que por ele passam.
Alcançam, por isso, muitas
pessoas. Há monumentos
comemorativos, como a
escultura de Iemanjá, na Lagoa
da Pampulha; grafites em
temas diversos espalhados
por todas as regionais da
cidade, realizados por jovens
artistas; encontros de música,
como os duelos de MCs, entre
muitos outros.

Os habitantes do Curral
Del Rei podiam pescar
e nadar nos ribeirões e
córregos que banhavam
a região. Você já viu o
Ribeirão Arrudas? Já
imaginou nadar nele?
Vendo a imagem do rio
atualmente, você acha
que seria possível? O
que seria necessário
para que isso fosse uma
realidade?

Orientações ao Educador
ao final do Suplemento
Educativo Complexa Cidade.

Curiosidades
e reflexões

O Casarão do MHAB
segue a planta das
grandes fazendas dos
séculos XVIII e XIX.
Sala ampla, quartos
interligados, alcova,
dispensa e grande
cozinha. Está faltando
algum cômodo
importante?

Elaborada de acordo com
uma planta que previa
largas ruas e avenidas
retilíneas, no início de sua
ocupação, Belo Horizonte
dava uma impressão de
ser deserta, empoeirada e
pouco ocupada. A cidade
tinha como população os
funcionários do governo
do estado e eram vazias
as ruas.
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Você pode recortar e embaralhar as cartas abaixo, para
desvendar curiosidades e refletir um pouco sobre a
vida em Belo Horizonte.
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Curiosidades e reflexões

O Carnaval é uma importante
festa popular que ocupa as
ruas de muitas cidades. É
um rito muito antigo, e vem
se transformando ao longo
do tempo. Sua importância
social é justamente ser uma
festa em que todos podem
participar, independentemente
de condição social. O Leão da
Lagoinha é um dos primeiros
blocos carnavalescos de
BH, nascido em 1947, e seu
estandarte faz parte da
exposição Complexa Cidade.

Segundo a Pesquisa
Origem Destino 2012,
a maior parte dos belohorizontinos se desloca
a pé. Você acha
surpreendente? Qual
era a sua ideia?

A rua é lugar de
trabalho para
muitos profissionais.
Vendedores
ambulantes de
objetos e alimentos;
profissionais da
limpeza urbana;
agentes de trânsito
são alguns exemplos.
Você conhece outros?

Orientações ao Educador
ao final do Suplemento
Educativo Complexa Cidade.

Belo Horizonte conta
com mais de 700
mil domicílios. Os
tipos mais comuns de
habitação são as casas
e os apartamentos.
Mas existem outros,
como barracas, tendas
e barracos. Uma cidade
justa seria aquela em
que todos podem
escolher como morar.
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Curiosidades
e reflexões
Você pode recortar e embaralhar as cartas abaixo, para
desvendar curiosidades e refletir um pouco sobre a
vida em Belo Horizonte.
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Curiosidades e reflexões

Olhe o seu redor. Você
acha que todas as
pessoas que vivem em
BH têm seus direitos
atendidos?
Quais são, na sua
opinião, os três
problemas principais
que uma metrópole
tem de resolver?

Você pode recortar e embaralhar as cartas abaixo, para
desvendar curiosidades e refletir um pouco sobre a
vida em Belo Horizonte.

Na sua opinião,
atualmente as pessoas
costumam visitar umas
às outras em casa?

Orientações ao Educador
ao final do Suplemento
Educativo Complexa Cidade.

Curiosidades
e reflexões

Por que é dito que
em Belo Horizonte
existem tantos rios
se não conseguimos
enxergá-los?
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Curiosidades e reflexões

Você vive em que tipo
de moradia?
Quando retorna da
escola ou de outro local,
você gosta de chegar
em casa?

Você pode recortar e embaralhar as cartas abaixo, para
desvendar curiosidades e refletir um pouco sobre a
vida em Belo Horizonte.

Para você, o que é arte
de rua?

Orientações ao Educador
ao final do Suplemento
Educativo Complexa Cidade.

Curiosidades
e reflexões

Você costuma se
deslocar a pé na
cidade e em seu
bairro? Cite uma coisa
boa e uma coisa ruim
sobre esse fato.
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Curiosidades e reflexões

Em seu bairro existem
áreas verdes? Você
as frequenta?
Você já presenciou
alguma festa de rua?
Qual?

Você pode recortar e embaralhar as cartas abaixo, para
desvendar curiosidades e refletir um pouco sobre a
vida em Belo Horizonte.

Se você pudesse mudar
algo em sua casa, o
que seria?

Orientações ao Educador
ao final do Suplemento
Educativo Complexa Cidade.

Curiosidades
e reflexões

Você já observou os
trabalhadores que
realizam na rua o seu
trabalho? Cite os que
você conhece.
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Jogo da memória

Complexa Cidade - Caderno de atividades

Acervo MHAB/Foto Ricardo Laf
Acervo MHAB/Foto Ricardo Laf

Recorte as cartelas do jogo
e teste sua memória. Você
deve recortar as cartelas,
juntar e embaralhar as
cartas e dispô-las, viradas
para baixo, em uma superfície. Vá virando uma a
uma e procurando memorizar onde você viu duas
imagens iguais. Se acertar,
recolha a dupla de imagens. Vence quem recolher
o maior número de duplas.

Acervo MHAB/Foto Ricardo Laf

Orientações ao Educador
ao final do Suplemento
Educativo Complexa Cidade.

Jogo da
memória

Acervo MHAB/Foto Ricardo Laf
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Jogo da memória

Acervo MHAB/Foto Ricardo Laf

Acervo MHAB
Acervo MHAB
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Acervo MHAB/Foto Ricardo Laf

Acervo MHAB/Foto Ricardo Laf
Acervo MHAB/Foto Ricardo Laf

Orientações ao Educador
ao final do Suplemento
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Acervo MHAB/Foto Ricardo Laf
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Acervo MHAB/Foto Ricardo Laf

Acervo MHAB/Foto Ricardo Laf
Acervo MHAB/Foto Ricardo Laf
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Jogo da memória

Acervo MHAB

Acervo MHAB
Acervo MHAB
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Acervo MHAB

Acervo MHAB
Acervo MHAB
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Jogo da
memória

Jogo da memória

Educativo MHAB

Acervo MHAB
Acervo MHAB
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Educativo MHAB

Acervo MHAB
Acervo MHAB
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Jogo da memória
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Acervo MHAB

Acervo MHAB/Foto Marina Lacerda - Orilewa
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Acervo MHAB

Jogo da
memória

Acervo MHAB/Foto Marina Lacerda - Orilewa
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Desvendando o
jogo da memória
Ao jogar, observe bem os itens. Tente estabelecer correlações entre as imagens do jogo com a vida na cidade
no passado e no presente, a história de Belo Horizonte e
o que você viu na exposição Complexa Cidade.

Abaixo, cada item presente no jogo falará a você um pouco
de si. Procure descobrir qual peça do jogo está “falando”.

1. Eu represento o passado rural do lugar onde foi estabe-

4. Sou do século XVIII e pertenci à Fazenda do Cercado,

lecida Belo Horizonte. Sou de 1883 e ainda posso ser vista.

2. Sou uma espécie vegetal grandiosa e imponente. De

origem asiática, fui introduzida no início do século XX
em diversos pontos de Belo Horizonte. Você já parou para
me reparar à entrada do Museu Histórico Abílio Barreto?

3. Servirmos durante muitos anos ao armazém de se-

cos e molhados do Senhor Aurélio Lobo, na antiga rua
do Capão, próximo ao Largo da Boa Viagem. Somos do
tempo do antigo arraial do Curral del Rei. Me diga, você
já comprou ou viu alguém comprar grãos ou farinhas a
granel? Sabe o que significa essa palavra?

Jogo da memória

Complexa Cidade - Caderno de atividades

onde se fixara João Leite da Silva Ortiz. Na verdade, apareço nos contos de fadas e em histórias ancestrais. Graças a mim, fibras vegetais se tornam fios, que se transformam depois em tecidos.

5. Sou uma peça muito encontrada nas residências do
século XIX, que não contavam com banheiros em seu
interior. Servi como utensílio para lavagem das mãos,
rosto ou para banhar os pés.

6.

Fui elaborado pelo paisagista Paul Villon. Mostro
como foi idealizado um importante local de lazer de Belo
Horizonte. Examinando-me com cuidado, e visitando
esse lugar, você vai ver que não fui seguido à risca.
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Desvendando o
jogo da memória
7. Fiz parte da residência de tradicionais famílias mi-

12. Represento a união das pessoas em torno da cele-

8. Sou personagem comum em histórias infantis, fan-

13. Faço parte da rotina de trabalhadores e trabalha-

9. Faço parte da coleção de objetos do cotidiano do mu-

14. Fiz parte da cultura visual urbana do centro co-

neiras nos séculos XIX e XX. Virei peça de museu em
1957. Costumava ter um quarto ou um espaço especial
nas casas e testemunhava a devoção das pessoas.

tásticas e de aventura. Quem saberá quantos territórios
cruzei ou quais objetos guardei? Fui fabricada em Lagoa
Santa (MG) e sou datado do final do século XIX.

seu. Habitei as cozinhas de fazendas, onde há sempre
chá ou café quentinhos, conversas e aconchego.

10. Sou objeto de devoção cristã. Estou aqui represen-

tado em escultura em madeira e faço parte da Sala Ritos, da exposição Complexa Cidade. Em Belo Horizonte,
há uma igreja a mim dedicada, que atrai fiéis especialmente no mês de junho.

11. Sou representação de uma divindade feminina da
devoção afro-brasileira chamada de Iemanjá.

Jogo da memória

Complexa Cidade - Caderno de atividades

bração do carnaval. Sou um ícone da cultura do povo no
carnaval belo-horizontino e minha história começa no
Bairro Lagoinha, em 1947.

doras em todo o mundo. A cada geração, me modernizo mais para controlar o tempo dos operários. Atuei na
Companhia de Eletricidade e Viação de Minas Gerais!

mercial de Belo Horizonte.

15. Sou um objeto de origem francesa. Minha chegada

ao Brasil tornou possível a cultura de ouvir e colecionar
discos. Antes de mim e do meu antecessor, o fonógrafo,
não era tão fácil gravar e reproduzir sons.

16. Represento aqueles que, através da história, preenchem as ruas de Belo Horizonte com seu árduo trabalho. Alimentos, bebidas, informação, utilidades e entretenimento passam por nossas mãos.
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Caça-palavras

Caça-palavras
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Complexa Cidade - Caderno de atividades

I
W
Q
Ã
L
R
T
W
Q
V
Z
F
H
S
R
A

Z
S
E
G
R
E
G
A
Ç
Ã
O
T
L
T
P
Z

Leia as definições e encontre as palavras
correspondentes no caça-palavras. Atenção, existem palavras ao contrário!
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Caça-palavras

Orientações ao Educador
ao final do Suplemento
Educativo Complexa Cidade.

Uma cidade deve ser administrada de forma a desenvolver soluções COLETIVAS, ou seja, para o maior número
possível de pessoas.
Um exemplo de SEGREGAÇÃO social ocorreu no planejamento de Belo Horizonte, uma vez que não foram
planejados, na zona urbana, bairros que acolhessem os
trabalhadores.
A História é uma disciplina que se interessa não só por
grandes acontecimentos sociais e políticos, mas também pelo COTIDIANO, com seus objetos, modos e acontecimentos.
No Brasil, educação, moradia, saúde e cultura são exemplos de DIREITOS garantidos pela Constituição Federal.
ARTEFATOS são objetos desenvolvidos pelas mãos humanas, estudados por disciplinas como História, Arqueologia
e Antropologia, que, em geral, fornecem informações sobre o modo de vida de grupos e populações.

Caça-palavras

Complexa Cidade - Caderno de atividades

Vias públicas em boas condições de circulação, opções
variadas e seguras em transporte público e incentivo a
formas não motorizadas de transporte são estratégias
para a MOBILIDADE urbana nas grandes cidades.
Um achado ARQUEOLÓGICO pode ser um vestígio ou objeto que remete a culturas ou sociedades do passado longínquo ou recente, colaborando para que os modos de vida
das pessoas que viveram no passado possam ser estudados e compreendidos.
Objetos, textos, imagens ou obras de arte que ajudem a
comprovar e atestar um fato são chamados de DOCUMENTO histórico.
A administração de toda a cidade tem interesse PÚBLICO, ou seja, inclui decisões que afetam a vida de todo o
grupo social.
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Desvendando
o caça-palavras

coletivas
segregação

direitos

público
arqueológico

cotidiano

documento

mobilidade

artefatos

Escolha três das palavras acima, percorra a exposição e procure identificar objetos, documentos ou imagens que, para
você, representem as palavras que escolheu. Anote abaixo seus achados ou troque ideias com seus colegas.

Caça-palavras

Complexa Cidade - Caderno de atividades
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Diálogos
Aristóteles (Estagira, 384 a.C. — Atenas, 322 a.C) é autor da
seguinte frase:

Uma cidade é formada
por diferentes tipos
de pessoas,
pessoas semelhantes
não podem dar vida a
uma cidade.

Em uma das salas da exposição Complexa Cidade podemos ver alguns fragmentos literários sobre Belo Horizonte. Vamos examinar um deles:

Do alto da colina, contemplei Belo Horizonte,
que apenas despertava. As cores, já vivas, do céu
e a luminosa beleza da cidade feriram-me os
olhos. Os edifícios suntuosos, os grandes jardins
públicos, as retas avenidas situam Belo Horizonte
fora dos quadros habituais de Minas. Dentro das

Você concorda com a afirmação do filósofo? Na sua opinião, qual a motivação do autor ao redigir essa frase?
As diferenças entre pessoas e grupos fazem da vida em
sociedade uma rica oportunidade de aprendizado. Procure se lembrar, em relações curtas ou duradouras que você
tenha estabelecido com outras pessoas (onde você mora,
na escola, no trabalho, no transporte público, em uma festa, no comércio...), de algo que você aprendeu com quem
vive de maneira diferente da sua. Registre sua recordação.
Na sua opinião, o que é necessário para essas relações de
diferença darem certo e todo mudo contribuir para que a
vida social e cultural da cidade seja mais rica?

Diálogos

Complexa Cidade - Caderno de atividades

casas mora, porém, o mesmo e venerável espírito
de Sabarabuçu, o Tejuco, Ouro Preto e de tantas
outras vetustas cidades.
				

Ciro dos Anjos

Procure identificar semelhanças e diferenças entre
a visão do poeta e a sua visão sobre a cidade.
O poeta elabora uma descrição da cidade e, quando
vai descrever os moradores, estabelece um contraste. Na sua visão, qual seria esse contraste?
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Marca visual

Roda de conversa
“Marcas sensoriais de Belo Horizonte”

Roda de conversa
“Marcas sensoriais de Belo Horizonte”
Considere um passeio que você gosta muito de fazer em
Belo Horizonte. Procure preencher as fichas que você receber, anotando as principais marcas sensoriais desse
passeio (visuais, olfativas, sonoras, táteis e gustativas):
que objeto ou paisagem marca a sua visão? Existe algum
cheiro marcante nesse trajeto? Quais sons fazem parte

Marca tátil

Marca olfativa

Complexa Cidade - Caderno de atividades

desse passeio? Alguma textura marca seu tato? E os sabores? Algum sabor faz parte dessa experiência? Após todos
os participantes preencherem as fichas, a educadora ou
educador irá embaralhá-las e redistribuí-las, para motivar
uma roda de conversa sobre como Belo Horizonte pode
ser aproveitada e vivida de maneira sensorial.

Marca sonora

Marca gustativa
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“Marcas sensoriais de Belo Horizonte”
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Marca visual

Roda de conversa
“Marcas sensoriais de Belo Horizonte”

Marca tátil

Marca olfativa
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Marca sonora

Marca gustativa
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