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Olá, visitante!
Esta publicação é destinada a educadores, agentes de turismo e ao público
em geral, com o objetivo de propor reflexões sobre a cidade de Belo Horizonte em
sintonia com a exposição Complexa Cidade, em cartaz no Casarão do Museu Histórico Abílio Barreto. Acompanha caderno
digital de atividades, para variadas faixas
etárias. Na seção de orientações ao educador, instruções de como solicitar o arquivo.
Uma cidade não se mostra de uma
única maneira para seus cidadãos e visitantes. Uma cidade contém uma variedade de camadas. Local de nascimento de
uns, destino posterior de outros. Refúgio
para uns, prisão para outros. Lugar onde
se ganha o sustento para alguns, lugar
onde se constitui família para outros. Moradia ou rota de passagem. Mais que isso,
as cidades são também lugar de configuração de identidades culturais.
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Belo Horizonte é um mosaico formado por imagens muito diversas, em infinitas possibilidades de reconfiguração.
Essas imagens estão na mente e no coração de cada pessoa que passa por aqui e
são tema da exposição Complexa Cidade.
Na exposição são propostos ao visitante dois circuitos distintos. Um circuito
delimita a casa, e o outro delimita a rua.
Ambas, casa e rua, definem diferentes formas de apropriação e vivência da cidade.
Entre a variedade do acervo exibido, alguns documentos abordam o passado de Belo Horizonte e remontam a seu
local original, o Arraial do Curral Del Rei.
Outros elementos do acervo apresentam
o ideal de cidade planejado pelo poder estatal para ser a capital do estado, e outros
dão conta de aspectos diversos do viver
na cidade, em registros contemporâneos
e de época. O conjunto expositivo convi-

da o visitante a interpretar os registros
desse ideal de cidade em confronto com
diferentes elementos: a sua própria vivência e informação sobre a Belo Horizonte
do passado; as características adotadas
pela cidade em seu desenvolvimento; as
vozes que contradizem as diretrizes e denunciam as lacunas do projeto de cidade
moderna e republicana pretendido pela
Comissão Construtora da Nova Capital.
Um dos documentos que permite
uma série de exercícios de interpretação
e reflexão sobre a cidade é o Panorama de
Bello Horizonte – Minas Geraes.
Convidamos a todos a examinar de
perto esse importante registro fotográfico para avaliarmos como Belo Horizonte
vem se desenvolvendo.
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Panorama de Bello Horizonte, Minas Geraes.
Fotpintura. Olindo Belém. 1908. ACERVO MHAB.
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Visão Geral

O Panorama de
Bello Horizonte
e a transformação
da cidade

Expressão da modernidade, o Panorama de Bello
Horizonte emprega recursos da pintura na fotografia, conciliando arte e técnica. Provavelmente
tomada da Rua Sapucaí, a fotomontagem mostra
a cidade em seus primeiros anos de existência,
quando o cenário urbano parecia ainda se mesclar
à natureza. Em um primeiro plano, observam-se
galpões e o antigo prédio da Estação Ferroviária, a
Praça Rui Barbosa e a Avenida Amazonas. Ao fundo, à direita, a Pedreira Prado Lopes e, à esquerda,
parte da Serra do Curral. (Letícia Julião e Carmem
Lemos, curadoras da exposição)
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Forma de registro imagético muito comum entre meados do século XIX
e as primeiras décadas do século XX, a
fotopintura coloca-se a serviço do poder
estatal para o registro em imagem de cidades Brasil afora. Mostrando a paisagem
natural e as modificações decorrentes de
processos de intervenção humana, essas
imagens constituem registro histórico de
época, que acabam por desempenhar um
papel de propaganda de estado, sendo especialmente úteis para mostrar resultados de processos de urbanização e para
oficializar certos ângulos da paisagem
como símbolos da localidade. Seu uso oficial, portanto, ainda dialoga com os ideais
de construção da paisagem nacional, que
remontam às missões artísticas do século
XIX, que já contavam com fotógrafos1. Ao
mesmo tempo, essas imagens possuem
potencial afetivo e de memória de locais
e tempos passados.
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Você já mirou Belo Horizonte do
mesmo ponto de referência tomado no
panorama? O que vê atualmente? A que
sentimentos e ideias a mirada do panorama e a mirada da cidade atual lhe remetem? Que tal conversar com algum morador mais antigo de nossa cidade para
trocar impressões sobre a cidade mostrada no panorama?
Convidamos você a examinar, com
mais cuidado, pontos do panorama para
trocarmos ideias sobre alguns temas que
fazem parte da vida em Belo Horizonte.

DA SILVA. Maria Antonia Couto. As relações entre pintura e fotografia no Brasil do século XIX: considerações
acerca do álbum “Brasil Pitoresco” de Charles Ribeyrolles
e Victor Frond. In: Fênix – Revista de História e Estudos
Culturais. Abril/ Maio/ Junho de 2007 Vol. 4 Ano IV nº 2.
Página 2.
1

Visão 1

Viaduto da Floresta,
rua Sapucaí, Lagoinha:
mobilidade e periferias
Cá estamos na porção direita do Panorama. Aqui vemos o edifício da Estação
Central, alguns galpões e uma extensão
de terra na extrema direita, formando
um ângulo com uma faixa de terra em
declividade de rampa. A que locais atuais essas faixas de terra correspondem?

Que papel desempenham na cidade hoje?
Falaremos aqui da rua Sapucaí e do
Viaduto da Floresta, ambos elementos
importantes da mobilidade urbana. Eles
fazem a integração entre o eixo leste da
cidade e a região central, um no sentido
bairro e o outro no sentido Centro.
9

Foto: Educativo MHAB

Rua Sapucaí

O beiral construído à Rua Sapucaí funciona como
mirante, atraindo transeuntes sobretudo durante
o fim da tarde. Dele, se contempla a região central
da capital.
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A rua Sapucaí desenvolve um papel
muito importante para a vida social e cultural na cidade. É uma rua com edifícios
comerciais e residenciais de um lado, contando com alguns prédios históricos dos
anos 1930. Do outro lado está o beiral construído em estrutura de pedras, que conta
com ligação direta, por escadas e corredor
subterrâneo, à estação do metrô. Essa rua
é atualmente tomada particularmente pelas juventudes, que fazem do local um mirante para contemplar o pôr do sol, os prédios do Centro, a Estação Central, a Serra
do Curral e o Viaduto Santa Tereza. Hoje,
com a presença de bares e restaurantes,
ali acontecem festivais de arte urbana,
ensaios e desfiles de blocos de carnaval,
entre outros eventos. Grafites, adesivos,
skate, prática de le parkour e dança de rua
são frequentes nos arredores da rua Sapucaí e nos acessos para a estação. O desenvolvimento e o reconhecimento da área
como lugar de lazer e cultura está essen-

cialmente ligado ao movimento cultural
que ocupou, revitalizou e vem propondo
ressignificações para o baixo centro da
cidade. Esse movimento foi intensificado
por volta dos anos 2010, por forças ligadas
a movimentos sociais e ao carnaval de rua.
Porém, o passado da rua Sapucaí é
tão interessante quanto o presente. Como
consequência de um planejamento urbano que não incluiu os operários, desempregados e as pessoas que não detinham
cargos públicos, ali foi o foco de uma das
primeiras ocupações urbanas da nova
capital, a Favella do Alto da Estação, uma
subversão ao tipo de paisagem planejada pelo poder oficial, essencialmente excludente. A retirada das cafuas se deu no
início do século XX e bairros como São
Lucas e Santa Efigênia receberam parte
dessa população.
BELO HORIZONTE. Histórias de Bairros de Belo Horizonte: Regional Leste. APCBH; ACAP-BH: 2008. p. 19.
2

Seu
olhar
Contemple o Panorama. A presença
humana está representada na
imagem? Faça um exercício
de imaginar o passado: de que
maneira moradores e visitantes se
apropriavam da cidade e deixavam
nela suas marcas nos idos de 1908?
Caso você já tenha mirado a BH
de hoje em ângulo semelhante, a
partir da Rua Sapucaí, ative sua
memória. Procure se lembrar
também de outras cenas de
passagem por uma grande cidade.
Cite algumas marcas deixadas
pela população nessa paisagem.
Procure identificar símbolos da
desigualdade social presentes na
paisagem das cidades de hoje.
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Viaduto da Floresta

Até os anos 1930, a integração entre
o bairro Floresta e o Centro, na altura da
linha do trem, era feita por cruzamento
simples. Acidentes eram frequentes. O
principal meio de transporte coletivo à
época era o bonde, cujo serviço deixou de
circular na capital em 19633. Os bondes
faziam intenso uso dessa rota. A construção do Viaduto da Floresta4, em 1937,
teve, então, o objetivo de melhorar a segurança e a fluidez desse tráfego. Mesmo assim, o viaduto funcionou em via de
mão dupla durante seus primeiros anos.
O Viaduto da Floresta é tombado pelo Patrimônio Histórico Municipal. Permanece
como ligação importante entre os bairros
da Zona Leste e o Centro da cidade e por
ele passam diariamente cerca de trinta
diferentes linhas de ônibus no sentido
Centro5. A passagem de pedestres pelo
viaduto é feita por calçadas estreitas em
ambos os lados.
12

Viaduto da Floresta

Contemplando o Panorama, ao longe, junto à linha do horizonte, lá onde o
sol se põe, observamos o local onde se
desenvolveram o Bairro Lagoinha e a Pedreira Prado Lopes, dois outros importantes marcos culturais e geográficos
de Belo Horizonte.

Foto: Educativo MHAB

Seu
olhar
Você já fez o trajeto a pé entre o
bairro Floresta e o Centro, ou vice-versa? Como se sente caminhando
pelas calçadas do viaduto? Você
acha que é um trajeto adequado
para pedestres? Os pedestres têm
melhores opções para se deslocar
nesse roteiro? Na sua opinião, é
fácil ou difícil ser pedestre em Belo
Horizonte? Se você não mora em
BH ou não transita nessa região da
cidade, é fácil ou difícil ser pedestre em sua cidade ou em seu bairro?

PARANAÍBA, Guilherme. Velho Bonde deixou saudade em Belo Horizonte. Jornal Estado de Minas.
10/11/2012. Disponível em: https://www.em.com.br/app/
noticia/gerais/2012/11/10/interna_gerais,328913/velho-bonde-deixou-saudade-em-belo-horizonte.shtml
4
Conhecido anteriormente como Viaduto dos Viajantes,
hoje o local tem como nome oficial Viaduto Jornalista
Oswaldo Faria.
5
BHTRANS, 2020.
3
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Lagoinha
Interessante pensar que os bairros
que ocupam o território situado junto à
linha do horizonte no Panorama eram, à
época, definidos como seções suburbanas.
É curioso pensar nisso, pois, hoje, os bairros Lagoinha e o Carlos Prates, por exemplo, para quem conhece as dimensões
atuais de Belo Horizonte, são vistos como
áreas quase centrais, muito distantes dos
bairros entendidos hoje como zonas suburbanas. Assim, atualmente, para quem
contempla da rua Sapucaí, a Lagoinha é
“logo ali”.
No contexto que estamos discutindo, as seções suburbanas são aquelas
que se encontram fora do perímetro delimitado como zona urbana na primeira
planta cadastral da cidade6. O planejamento da cidade, feito ainda no século
XIX, definiu diversas zonas suburbanas
e atribuiu funções para áreas localizadas dentro dessas seções, tais como a de
“Colônia Agrícola”. Portanto, a região da
Lagoinha já funcionou como um dos primeiros bairros periféricos, mas também
14

de integração entre a Belo Horizonte urbana e a rural. Essa condição é visível no
Panorama e mostra um cenário muito diferente do que vemos hoje.
A região da Lagoinha recebeu muitas
pessoas de fora, que vieram para tentar a
vida em Belo Horizonte. Gente de outros
estados e imigrantes portugueses, italianos e espanhóis chegaram ao bairro, atraídos pelas oportunidades que a capital do
estado oferecia7. O bairro abrigou muitos
operários que trabalharam na construção
da cidade, tendo sido iniciada ali a construção de habitações populares.
Ainda existem no local conjuntos
habitacionais de casas e apartamentos
padronizados, hoje imóveis de caráter histórico, tais como o conjunto IAPI (Instituto
de Aposentadoria e Pensão dos Industriários) e a Vila Nossa Senhora da Piedade.
A Lagoinha constitui-se em uma
paisagem relativamente preservada ante
a acentuada verticalização. Porém, o lugar
recebeu muitas obras de grande impacto
para realizar, por meio do tráfego viário,

a integração dos eixos Pampulha e Norte
com o Centro da cidade. Tais intervenções
transformaram radicalmente a paisagem da Lagoinha nas últimas décadas e
consistem nas sucessivas alterações no
Complexo da Lagoinha, além das intervenções na Avenida Antônio Carlos, que
integra o serviço de BRT. Hoje, a população idosa do bairro Lagoinha é testemunha de uma paisagem que foi profundamente alterada pelas intervenções na
Avenida Antônio Carlos.
A Lagoinha é também uma referência cultural fundamental para Belo
Horizonte, sobretudo no que diz respeito

Em muitas cidades brasileiras, os primeiros bairros periféricos eram, e ainda
podem ser, locais destinados ao abastecimento, com suas feiras livres e mercados. Podem ser também lugares que
abrigam a vida boêmia e manifestações
culturais. Podem, ainda, abrigar espaços

à cultura negra, como o samba e as religiões de matriz africana. Importantes
sambistas de Belo Horizonte nasceram
ou se reuniram no Bairro Lagoinha. A
vida boêmia e a dinâmica vida social nas
ruas foram e são cruciais para a vida cultural de Belo Horizonte.

Em virtude do crescimento da cidade, a planta cadastral é alterada já nos anos 1940, na gestão de Juscelino
Kubitsheck (1940-1945).
7
FREIRE, Cíntia Mirlene. Do outro lado da linha do
trem: História e intervenções no bairro Lagoinha,
2009. Disponível em: https://doi.org/10.5752/P.22378871.2011v12n16p110
6

de expressão de questionamento aos
valores culturais hegemônicos por meio
das artes. Quais as principais marcas
sensoriais (visuais, auditivas e olfativas) que você percebe nesses lugares?
Na sua opinião, qual a importância desses locais? Eles estão bem cuidados?

Seu
olhar
15

Visão 2

Mobilidade,
cultura e política
O horizonte mostrado no Panorama
abriga hoje importantes artérias de comunicação do Centro da cidade com as
regiões Norte, Noroeste e Oeste. Ao centro,
no recorte acima, vemos a avenida Santos
Dumont, que atualmente dá acesso à Rodoviária, e às saídas para o Complexo da
Lagoinha e para a avenida Antônio Car16

los, ligação com a região da Pampulha e
com o Vetor Norte. A avenida Amazonas,
eixo de ligação entre o Centro e a Cidade
Industrial, no município de Contagem, foi
aberta posteriormente a partir da Rua da
Bahia, formando um ângulo à esquerda
com a avenida Santos Dumont.

Tal expansão mudou radicalmente o horizonte que vemos representado
no Panorama. As avenidas acima mencionadas ligam o Centro a regiões com
serviços e características próprias, tais
como o Barreiro, a Pampulha, a região
de Venda Nova e bairros importantes da
zona Oeste da Cidade.

Essas artérias percorrem territórios da capital muito bem irrigados por
córregos e rios já invisíveis aos olhos do
transeunte. Isso ocorre em grande parte
devido a uma política de mobilidade voltada para o tráfego automotor, em especial
automóveis e ônibus.
17

Foto: Educativo MHAB

Avenida Amazonas, à altura do bairro Prado, região
Oeste de Belo Horizonte, sentido Cidade Industrial

Avenida Amazonas
A expansão da avenida Amazonas é
implementada nos anos 1940, uma vez que
o traçado original previa sua extensão até
o cruzamento com a avenida Barbacena8.
Efetivada durante a gestão do então prefeito Juscelino Kubitscheck, teve o intuito
de viabilizar o desenvolvimento do setor
industrial da cidade, o Bairro das Indús18

trias. A avenida faz a conexão entre as regiões Norte e Oeste, bastante populosas, e
o Centro da capital. Essa ligação é feita exclusivamente por transporte automotor. A
vivência diária entre qualquer uma dessas
áreas e o Centro é marcada por um deslocamento intenso, lento e congestionado.
Muitos cidadãos têm nessas avenidas o
símbolo de uma longa viagem de volta
para casa dia após dia9.
A paisagem da avenida Amazonas
é marcada pela presença de comércio varejista, sobretudo no trecho entre a rua da
Bahia e a praça Raul Soares. Prosseguindo
no sentido Contagem, até o bairro Prado,
é notada a presença de colégios, clínicas
médicas e comércio varejista mais rarefeito. Do Prado em diante, concessionárias e
comércio de itens pesados, como depósito
de material de construção e concessionárias de automóveis, são freqüentes. Instituições escolares de Ensino Fundamental
e Superior, hospitais, instituições militares e parque de exposições estendem-se
até o encontro da avenida com o Anel Rodoviário. Nota-se, no percurso, entradas
diversas para diferentes bairros da região

Oeste. Nessa altura, nota-se menor fluxo
de pedestres e grande fluxo de veículos.
Uma marca da paisagem urbana interessante para quem percorre a avenida
Amazonas a partir da Praça Raul Soares,
em direção a Contagem, é a diminuição
progressiva da presença de edifícios da
época de sua inauguração, tais como sobrados de dois andares, que perderam seu
uso residencial e se transformaram em
pontos de comércio e serviços, tais como
clínicas médicas ou de estética.

Seu
olhar
Grandes avenidas consistem em
um tipo de paisagem marcado por
obras de engenharia e arquitetura
voltadas a viabilizar o deslocamento automotor: viadutos, trincheiras, passarelas. Na sua opinião, qual o impacto dessas obras
na paisagem? Você já parou para
repará-las? Como as percebe? Ao
passar por algumas delas, procure verificar sua principal função.
Procure entender também se elas
são utilizadas de maneiras diferentes da prevista.

BORSAGLI, Alessandro. Os anos 1940: uma moderna
metrópole no horizonte. Disponível em: http://curraldelrei.
blogspot.com/2010/11/os-anos-1940-uma-modernametropole-no.html
9
PARANAÍBA, Guilherme. Linha do tempo: a mobilidade da
época dos bondes ao BRT. JORNAL ESTADO DE MINAS,
07 de maio de 2018. Disponível em: https://www.em.com.br/
app/noticia/90-anos/2018/05/07/interna_90_anos,956358/
linha-do-tempo-mobilidade-bh-bondes-brt.shtml
6
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A praça Rui Barbosa e
o Prédio da Estação
Ponto de encontro, lugar de chegadas e partidas, referência urbana. O Panorama nos mostra uma Praça da Estação
cercada por grandes galpões e espaços
vazios. O edifício da estação recebera o
primeiro relógio público da capital. Na
paisagem atual, a sensação de amplitude é ainda preservada, mas entrecortada
por tráfego intenso e por grande presença de pedestres.
Outrora, o nome “Praça da Estação”
designava unicamente a estação ferroviária. Hoje, muitos podem entender o nome
como alusivo também à Estação Central do
metrô, ali situada, e responsável por grande parte do tráfego de pedestres. A área
conta também com pequeno comércio varejista no entorno, sobretudo nas lojas do
Edifício Central e do início da avenida Santos Dumont, além do entroncamento entre
as ruas Caetés, Bahia e início da avenida
Amazonas. A partir de 1923, a praça recebe
o nome oficial de praça Rui Barbosa.
20

A praça Rui Barbosa compõe um
conjunto urbano tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico de
Minas Gerais (IEPHA/MG) em 1998, denominado “Conjunto Arquitetônico e Paisagístico da Praça da Estação”, compreendendo praça, jardins e esculturas, estação
Central, antiga estação ferroviária, Casa
do Conde de Santa Marinha, edifício Chagas Dória, Serraria Souza Pinto, Escola de
Engenharia da UFMG, Instituto de Eletrotécnica, antigo Instituto de Química, pavilhão Mário Werneck e viadutos da Floresta e de Santa Tereza10.
Em 2001, o antigo edifício da estação
ferroviária foi cedido em comodato à iniciativa privada para implantação de um
museu, o Museu de Artes e Ofícios11.
Sendo o papel de centro de serviços
e centro financeiro desempenhado pela
Praça Sete de Setembro, por muito tempo
esse conjunto fora entendido como parte
de uma paisagem urbana degradada.

Entretanto, a partir de 2009, processos de revitalização oficiais e mobilizações sociais vêm realizando apropriações
culturais do conjunto, fazendo dele um
polo de expressão da arte de rua, da arte
contemporânea e como lugar de manifestações criativas que discutem a política
urbana da cidade.
A Prefeitura de Belo Horizonte, por
meio do decreto n° 15.587/2014, propõe
ações de valorização do território por
meio de apoio a equipamentos culturais
e outras ações culturais no território. Tal
projeto é chamado Zona Cultural da Praça
da Estação.
http://www.iepha.mg.gov.br/index.php/programas-eacoes/patrimonio-cultural-protegido/bens-tombados/
details/1/85/bens-tombados-conjunto-paisag%C3%ADstico-e-arquitet%C3%B4nico-da-pra%C3%A7a-rui-barbosa-pra%C3%A7a-da-esta%C3%A7%C3%A3o
11
Ver RIVEIRO, Elena Lúcio. Um espaço, várias praças.
Conflitos e disputas em torno da Praça da Estação. Belo
Horizonte: Escola de Arquitetura/UFMC, 2015. (Dissertação de Mestrado) linha-do-tempo-mobilidade-bh-bondes-brt.shtml
10

Seu
olhar
EI, CHAPOLIN, JOGA ÁGUA EM MIM!
“Na sua cidade tem praia? Sim? Que sorte,
hein?” Quantos belo-horizontinos já não
disseram isso a alguém? A carência de mar
é algo tão certo por aqui que o universo da
praia se transformou em um dos movimentos políticos e culturais mais interessantes
das últimas décadas na capital, a Praia da
Estação, uma ocupação do espaço público
em que os banhistas tomam alegremente a
praça e fazem vaquinha para que um carro
Pipa refresque a todos. O bordão “Ei Chapolin, joga água em mim” se deve ao fato
de, em uma das primeiras edições da festa,
uma das integrantes do movimento, vestindo a fantasia do super-herói Chapolin,
ter refrescado a multidão com a água do
caminhão-pipa12. O ato se tornou icônico e
é repetido a cada edição da manifestação.

21

A irreverente manifestação buscava
reagir a restrições sobre formas de ocupação do espaço público apresentadas pelo
poder público à época. A partir daí, outros
temas de interesse social foram tratados
pela Praia.

22

DECRETO Nº 14.589, DE 27
DE SETEMBRO DE 201113
DISPÕE SOBRE A APRESENTAÇÃO E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DE ARTISTAS
DE RUA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, REGULAMENTA
A LEI Nº 10.277/11 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Você acredita que manifestações artísticas em locais públicos possam ser uma
ferramenta para a discussão de questões
sociais? Na sua opinião, o cidadão tem o
direito de promover essas ocupações? Se
você tem alguma questão ou demanda
social em mente, já pensou em chamar
amigos para imaginarem juntos uma
ocupação artística coletiva por alguns
minutos ou algumas horas em local público? Na sua visão e na de seus amigos,
qual seria o local mais apropriado? Quais
modalidades artísticas poderiam fazer
parte dessa manifestação?

O Prefeito de Belo Horizonte, no exercício de
suas atribuições legais, em especial a que lhe
confere o inciso VII do art. 108 da Lei Orgânica do
Município, tendo em vista o disposto nas Leis nº
8.616, de 14 de julho de 2003 e nº 10.277, de 27 de
setembro de 2011, e considerando a necessidade
de definição de regras e critérios objetivos pelo
Poder Público Municipal, visando a preservar a
livre expressão das atividades artísticas e culturais nas vias e logradouros públicos, bem como
assegurar o bem-estar da população, DECRETA:

Em Belo Horizonte, existe uma lei que
dispõe sobre manifestações artísticas
em espaços públicos. Veja o que é dito:

Art. 2º As apresentações e manifestações artísticas e culturais de que trata este Decreto
abrangem qualquer tipo de artes cênicas, artes
circenses, lutas de exibição, artes plásticas, apresentação de música, poesia, literatura e teatro.

Art. 1º As apresentações e manifestações artísticas e culturais de artistas de rua em vias, parques
e praças públicas são permitidas, independente
de licenciamento ou autorização, observado o
disposto neste Decreto.
Parágrafo Único - Entende-se como atividade
realizada em praça, para efeito do disposto no
art. 5º da Lei nº 10.277/11, aquela que se enquadre no art. 1º da referida Lei.

Art. 3º Os artistas de rua deverão permanecer de
forma transitória nas vias, parques e praças públicas, vedada qualquer forma de reserva de espaço para uso exclusivo, devendo tal utilização limitar-se exclusivamente ao período de execução
da apresentação ou manifestação.
Parágrafo Único - As apresentações ou manifestações artísticas e culturais não poderão ultrapassar
o período de 4 horas e devem ser concluídas até as
22:00 (vinte e duas horas).
Art. 4º As apresentações e manifestações artísticas e culturais realizadas no logradouro público
deverão respeitar a livre circulação de pedestres e
o tráfego de veículos, bem como preservar os bens
particulares e de uso comum do povo.
Parágrafo Único - Na hipótese de utilização do passeio, é vedada ao artista de rua a instalação de carrinho, banca, mesa ou qualquer outro equipamento
que ocupe espaço no logradouro público.
Art. 5º É vedada a utilização de equipamentos ou
objetos que coloquem em risco o cidadão.

Parques Municipais poderão estabelecer normas
complementares para a fiel execução deste Decreto.
Art. 9º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Belo Horizonte, 27 de setembro de 2011.
MÁRCIO ARAÚJO DE LACERDA
Prefeito de Belo Horizonte

De acordo com o texto da lei, é possível
fazer a ocupação que vocês imaginaram? Se você não mora em Belo Horizonte, procure conhecer a lei em vigor
em sua cidade.

Art. 6º As apresentações e manifestações artísticas e culturais serão gratuitas.
Parágrafo Único - É permitido ao artista de rua,
durante ou após a apresentação ou manifestação,
aceitar contribuições pecuniárias de espectadores,
desde que feitas de forma espontânea.
Art. 7º O descumprimento ao disposto neste Decreto
ensejará a suspensão da apresentação, bem como a
apreensão dos equipamentos e materiais utilizados.
Art. 8º A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos,
em conjunto com a Secretaria de Administração
Regional Municipal competente e a Fundação de

ALMEIDA, Jessica. “Cinco Anos de Praia”. Jornal da
Pampulha. Belo Horizonte, 10/01/2015. Dispoível em:
https://www.otempo.com.br/pampulha/reportagem/cincoanos-de-praia-1.971376
13
https://www.cmbh.mg.gov.br/atividade-legislativa/
pesquisar-legislacao/decreto/14589/2011
12
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Visão 3

Metrópole
e espaço
Construções e desconstruções. Belo
Horizonte é uma cidade erguida sobre um
Arraial que tinha os próprios patrimônios, símbolos, costumes e ritmo de vida.
E essa cidade sofre até hoje, em sua própria carne, o contínuo processo de construções e desconstruções que marcam as
metrópoles. Esse processo gera a todo o
24

tempo necessidade de negociações constantes para a ocupação do espaço. Quantos de nós já não testemunhamos a demolição de uma casa para dar lugar a um
edifício? A demolição de imóveis antigos
para alargar uma grande avenida? A memória de um grupo apagada em função de
interesses econômicos? Ou mesmo espa-

ços culturais se transformando em pontos comerciais?
Portanto, todos nós, moradores ou
visitantes, podemos atestar que toda a
paisagem da parte central de Belo Horizonte sofreu radicais alterações e que o
metro quadrado na região é alvo de intensas negociações e disputas. Entram em

cena nesse processo o poder público, os
comerciantes, grupos organizados e os
cidadãos. A relação entre esses atores
é parte do conflito de interesses que faz
parte da dinâmica social de toda cidade.
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Praça Sete de Setembro
O fragmento do Panorama que examinamos agora mostra a região que se
transformou na praça Sete de Setembro.
Interessante notar que o que é chamado de
“praça” de forma unificadora é, na verdade,
a junção de quatro quarteirões que circunscrevem o cruzamento entre as avenidas
Afonso Pena e Amazonas. A praça já constava do planejamento de Aarão Reis para a
área central de Belo Horizonte (1894). Foi
batizada com o nome atual em 1922, em
função das comemorações do centenário da Independência do Brasil. O desenvolvimento contínuo do centro da capital
promove a transformação da Praça Sete
em símbolo do poder econômico, dada a
concentração de comércio, serviços e instituições financeiras. Em decorrência da
expansão da avenida Amazonas, a partir
de 1941, a região foi transformada em símbolo da velocidade e do progresso, origem
da grande expansão que Belo Horizonte
sofreu na direção Oeste, intensificada pelo
estabelecimento da Cidade Industrial, na
direção do município de Contagem. A re26

gião passa por transformações, tais como
a supressão das árvores ficus da avenida
Afonso Pena para facilitar o trânsito de
veículos em sua extensão e pela avenida
Amazonas. Testemunha também a extinção do serviço de bondes, tomando o ônibus o seu lugar como transporte público
que serve a região. Multiplicidade e velocidade são palavras que podem ajudar a
descrever a área, marcada por um intenso
e rápido trânsito de pedestres e veículos
automotores. Na direção oposta, para facilitar o lento caminhar, o encontro mais
detido entre pessoas e para contribuir com
a segurança do trânsito de pedestres, em
197114, por meio de Lei Municipal, foram fechados os quarteirões do centro do cruzamento principal. Em 1991, tais quarteirões
foram oficialmente renomeados, em homenagem aos povos indígenas de Minas
Gerais. Assim, o trecho da rua dos Carijós
até a rua São Paulo é batizado de Krenak;
o trecho da rua dos Carijós até a rua Espírito Santo é batizado Pataxó’; o trecho da
rua Rio de Janeiro até a rua Tupinambás

é batizado de Maxacali; e o trecho da rua
Rio de Janeiro até a rua dos Tamoios é batizado de Xacriabá.
Como centro financeiro e de poder, a
Praça Sete é, não por acaso, lugar de convivência de diferentes grupos que vivem
processos de negociação de interesses em
sua vida e ação na metrópole. Manifestações de movimentos sociais e de grupos
organizados de diversas naturezas ocupam a praça na intenção de serem vistos e
ouvidos, o que faz do lugar um importante
polo de expressão da democracia em Belo
Horizonte. Você já testemunhou ou participou de algum desses movimentos?

Seu
olhar
Paisagem visual, paisagem sonora
Em sua próxima passagem pela Praça Sete,
use seus sentidos para captar as mensagens
desse espaço de diferentes formas:
- Mobiliário urbano*: os quarteirões da Praça
Sete possuem uma configuração diferente de
uma praça convencional. Quais os mobiliários
urbanos você percebe em sua passagem pelo
local? São os mesmos de uma praça padrão?
-Interferências visuais: quais as marcas deixadas na praça por transeuntes, comerciantes e outros?
- Percepção sonora: procure parar por um
momento em um local seguro, feche os olhos
e liste os quatro principais sons que você
ouviu. Com que adjetivo você qualificaria a
paisagem sonora que identificou?

Ver: WERNECK, Gustavo. “Conheça a história dos
quatro cantos da Praça Sete”. Jornal Estado de Minas,
21/07/2012. Disponível em: https://www.em.com.br/app/
noticia/gerais/2012/07/21/interna_gerais,307333/conheca-a-historia-dos-quatro-cantos-da-praca-sete.shtml
14

* São exemplos de mobiliário urbano: bancos,
lixeiras, postes, bebedouros.
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Visão 4

Transformações
na paisagem natural

28

Se contemplamos a margem esquerda do Panorama, notamos a radical
transformação no meio ambiente natural. Hoje, pouco da serra do Curral é ainda visível por detrás de bairros inteiros
de altos edifícios que tomaram a região
Sul da cidade. Toda essa ocupação do espaço urbano modificou a paisagem natural, afastando as áreas verdes para cada

vez mais longe do perímetro urbano. As
áreas verdes que persistiram, se não são
transformadas em parques ou áreas de
preservação, sucumbiram diante da especulação imobiliária. Ao longo da montanha ergueram-se também as favelas
e os aglomerados: marcos urbanos que
simbolizam histórias da exclusão da população pobre, negra e trabalhadora.
29

Foto: Acervo MHAB

O Parque Municipal
Américo Renné Giannetti

Projeto original do Parque Municipal de Belo
Horizonte, pelo paisagista Paul Villon. 1884.
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Um parque planejado para cobrir uma
área de aproximadamente 64 hectares, seguindo o projeto de inspiração inglesa,
em cujo centro correm águas do encontro
entre um rio e um córrego em leito natural. Sim, essa já foi uma descrição possível
para o Parque Municipal de Belo Horizonte,
que recebeu o nome de Parque Municipal
Américo Renné Giannetti já nos anos 1950.
A ampla área verde que vemos à esquerda do Panorama corresponde ao território
do parque. Entretanto, foram diversas as
modificações que alteram essa descrição
inicial. Por razões financeiras, partes do
parque foram repassadas ao Estado, outras
foram tomadas em decorrência de projetos
de intervenção do rio Arrudas, hoje canalizado e com algumas partes cobertas por
asfalto, cujo curso não coincide mais com
o território do parque e do córrego Acaba
Mundo15. Em virtude de sucessivas cessões
para o poder público e iniciativa privada,
as áreas repassadas do parque configuram
parte do que hoje conhecemos como região

hospitalar, além da Faculdade de Medicina
da UFMG e hipermercado.
Mesmo ocupando menos de um terço da área original, o Parque Municipal se
constitui em uma das únicas área verdes
extensas da região central da capital. É
espaço de descanso, contemplação, encontro e eventos culturais. Mesmo reduzido, continua a ser uma espécie de pulmão para a área central da cidade. Hoje,
por forças de leis e dispositivos de preservação do patrimônio (tombamentos), o
parque está protegido de novas intervenções que modifiquem a sua configuração.
Nesse sentido, a conjunção entre políticas
públicas para o urbanismo, políticas públicas ambientais e a participação e pressão da população têm sido fundamentais
para que as cidades garantam a preservação de áreas verdes e de áreas para uso do
público em lazer e cultura.
Ver GALERA, Izabella; GARCIA, Paula. Alegorias do
tempo: uma reflexão sobre a transformação da paisagem
do Parque Municipal de Belo Horizonte – Minas Gerais.
Encontro Nacional da Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional. São
Paulo, 2017. Disponível em: http://anpur.org.br/xviienanpur/
principal/publicacoes/XVII.ENANPUR_Anais/ST_Sessoes_
Tematicas/ST%207/ST%207.8/ST%207.8-02.pdf
15

Seu
olhar
Interessante pensar que bairros populosos e totalmente urbanizados como o
Carlos Prates e a Serra, já foram, para a
recém inaugurada Belo Horizonte, polos
de produção agrícola e vida rural. Hoje,
mesmo em bairros mais distantes da região central, nota-se a carência de áreas
verdes. Como você se sente em relação
a isso? Como é a região em que você
vive? Você sente falta de contato com
a natureza? O que você acha que pode
fazer para se aproximar dela? Muitos
estudiosos atualmente têm demonstrado que o cultivo de plantas, ornamentais
ou comestíveis, mesmo em pequenos
vasos, consiste em uma prática muito
saudável, para a casa e para a saúde. Já
pensou em incrementar o verde ao seu
redor?
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Aglomerado da Serra
Um outro fator de transformação
da paisagem que vemos no Panorama é a
ocupação de encostas da Serra do Curral
por cidadãos sem condição de pagar uma
moradia regular ou que migravam do interior em busca de nova vida. Essa ocupação é iniciada nos anos 1910 e dá origem ao maior aglomerado de vilas de Belo
Horizonte, conhecido como Aglomerado
da Serra. O Aglomerado é formado pelas
Vilas Nossa Senhora Aparecida, Nossa
Senhora da Conceição, Nossa Senhora de
Fátima, Nossa Senhora do Rosário, Santana do Cafezal, Marçola, Fazendinha e
Novo São Lucas. Da vivência no território, os moradores desenvolveram outras
nomenclaturas para regiões do lugar, caracterizando apropriações que se fazem
a partir do cotidiano e da cultura. Assim,
além dos nomes oficiais, diferentes regiões do Aglomerado são também conhecidas pelos nomes Arara, Pau Comeu, Caixa
d’água, Del Rey, Café, Favelinha, Baixada,
entre outros16.
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Aglomerado da Serra visto do Bairro Santa Tereza, região leste de Belo Horizonte

O conjunto abriga hoje cerca de 50
mil pessoas17 e é, atualmente, uma referência geográfica e cultural para a cidade.
O Aglomerado abriga iniciativas populares e comunitárias, núcleo de produção
de artes cênicas e musicais e movimentos de juventude organizados.

Foto: Educativo MHAB

Seu
olhar
Você já observou de que maneira
os bairros periféricos da sua região são retratados na sociedade,
sobretudo pelos meios de comunicação de massa? Qual a ideia mais
frequentemente veiculada sobre
esses lugares? Você acredita que,
pelo que é relatado em jornais e
televisão, é possível conhecer uma
localidade? Quais outras formas
possíveis de conhecer a realidade
de um bairro?

NONATO, Luísa Cristina; ALVES, Aline Neves Rodrigues. Circuito Serra: transitando na quebrada – Uma
experiência educativa com grupos socioculturais do
Aglomerado da Serra (BH/MG). Simpósio Nacional de
Geografia Urbana. Disponível em: https://www.periodicos.
ufes.br/simpurb2019/article/view/26804
17
Idem.
16
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Sobre as propostas
de reflexão para a
seção Seu Olhar
Querida educadora,
querido educador,
Aqui comentamos as propostas
apresentadas na seção Seu Olhar.
A seção Seu Olhar propõe a sensibilização do leitor/visitante para aspectos
importantes da vida urbana. A seguir, explicamos cada proposta e anotamos possibilidades de ação prática em relação
aos temas abordados.
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Seu
olhar

Seu olhar 1
(página 09, Visão 1 - Viaduto da Floresta,
rua Sapucaí e Lagoinha: memória,
mobilidade e periferias)
Aqui é possível abordar a menor
densidade demográfica de Belo Horizonte
à época da feitura do Panorama, bem como
as características do projeto urbano da região, que investia em áreas amplas. Com
base em referenciais de memória recente,
é possível abordar os tipos de marcas deixadas pela população no espaço a partir
do momento em que aumentaram a densidade demográfica e o trânsito de pessoas. O que são essas marcas? Marcas de
uso de um determinado trajeto, que pode
vincar o solo em um gramado de jardim;
o lixo; marcas deixadas por automóveis;
usos não previstos para determinadas
áreas (uma escada que se transforma em
assento, por exemplo); marcas deixadas
pela publicidade comercial e de profissionais autônomos; marcas deixadas por
artistas; marcas de protesto; entre outras.
Todas essas marcas funcionam como
uma espécie de tatuagem sobre a super-

fície da cidade. Treinar essa observação
faz com que desenvolvamos maior intimidade com nossos trajetos e nos tornemos mais sensíveis às modificações neles feitas. Explique que registros oficiais
podem não mostrar as desigualdades
sociais. Por falar nisso, quais os traços
de desigualdade social mais identificáveis pelo leitor ou visitante? Você pode
pedir que o grupo pesquise fotos atuais
de divulgação oficial de suas cidades. O
que aparece nelas? Qual a mensagem a
ser passada?
Proposta prática: que tal realizar
uma colagem ou instalação artística com
registros de marcas urbanas que você encontra em sua região e materiais ali coletados? Você pode definir uma área pela
qual irá caminhar. Durante essa caminhada, registre com fotografia ou colete
as marcas urbanas detectadas. Em casa,
você pode realizar uma colagem artística dos registros e materiais coletados
sobre uma superfície plana (papel kraft,
por exemplo), ou pode montar uma instalação artística (portanto, uma colagem
35

tridimensional) com os materiais coletados. Dê um título ao seu trabalho e elabore uma legenda descrevendo a região
e o trajeto percorrido. Use a criatividade
e tome consciência dos sentimentos e
emoções que lhe ocorrem durante o trajeto. Procure identificá-los no resultado.

Seu olhar 2
(página 11, Visão 1 - Viaduto da Floresta,
rua Sapucaí e Lagoinha: memória,
mobilidade e periferias)
Essa proposta visa que o participante
reflita se a vida de pedestre é fácil e segura
em sua cidade. Muitas vezes naturalizamos péssimas condições de caminhabilidade como se o natural e certo fosse somente o espaço inteiramente destinado
aos automóveis. Com isso, perdemos oportunidade de cobrar melhores condições
de caminhabilidade. Muitas cidades estão
entendendo que é enorme o ganho econômico, social, cultural, de saúde e segurança
pública em locais que investem em favore36

cer um tecido urbano que acolha e estabeleça relação com o trânsito de pedestres18.
O Viaduto da Floresta, por exemplo,
é o único caminho a pé para o Centro a
partir do bairro Floresta (e vice-versa),
se a pessoa não deseja ou não pode subir
a escadaria da estação Central do Metrô
rumo à rua Sapucaí; ou a passarela erma
que liga da rua Januária à rua Célio de
Castro; ou se não pode ou não deseja cruzar o viaduto Santa Tereza, tendo o longo trecho da rua Sapucaí para percorrer
de volta. O trajeto direto Floresta-Centro
foi pensado para veículos, e não para pedestres. Justo para uma travessia entre
locais tão próximos! As calçadas do viaduto são apertadas e os ônibus e carros
passam a poucos centímetros de nós, em
alta velocidade. O trânsito de cadeirantes
é inviabilizado pela estreita calçada. Catadores de material reciclável e ciclistas
precisam disputar espaço com pedestres.
É interessante perguntar qual os
visitantes acreditam ser a forma de deslocamento diário usada pela maior parte
das pessoas de sua cidade: de ônibus? De
carro? A pé? De bicicleta?

Em Belo Horizonte, dados da pesquisa Origem e Destino de 2012 mostram
que 37% da população se desloca preferencialmente a pé. O transporte coletivo
apresentou uma taxa de 22%. Os carros
individuais, na pesquisa, apareceram
com 26%19.
Proposta prática: Que tal juntar a
experiência de caminhar pelo Viaduto da
Floresta com outras experiências pessoais
de pedestre, e elaborar um diário de bordo
escrito ou em vídeo? Exercite sua criatividade: seu relato pode adotar uma linguagem de comédia, drama ou jornalística.
Converse com pessoas que você conheça
e escute a percepção que elas têm sobre
os trechos por onde caminham. Você acha
que esse material pode ajudar para que
você e outras pessoas se unam para cobrar
atenção do poder público para a questão?

Seu olhar 3
(página 13, Visão 1 - Viaduto da Floresta,
rua Sapucaí e Lagoinha: memória,
mobilidade e periferias)
Bairros situados à entrada das cidades, em regiões de abastecimento de cargas terrestres ou marítimas, costumam
oferecer singulares marcas sensoriais, ou
seja, visões, cheiros e sons específicos.
Aqui buscamos sensibilizar o visitante
para a percepção de como são essas regiões em sua cidade. Região de rodoviárias, entrepostos de abastecimento ou
feiras livres e portos possuem atmosfera
própria. Ali convivem pessoas que vivem
dessa movimentação, como comerciantes, carregadores, catadores de recicláveis,
vendedores ambulantes. Essas pessoas
possuem muitas histórias para contar. Em
Belo Horizonte, a região da rodoviária, às
Reflexões no livro Cidade Caminhável (SPECK, Jeff.
São Paulo: Perspectiva, 2017.) abordam esses dados.
19
Fonte: PBH. Disponível em: https://prefeitura.pbh.gov.
br/sites/default/files/estrutura-de-governo/bhtrans/2018/
documentos/Resultados%20OD%202002-2012%20
Tiago%20Esteves.pdf
18
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margens do rio Arrudas, é contígua ao
bairro Lagoinha, que abrigou o centro de
comercialização de produtos agrícolas
da cidade. Hoje, o local é conhecido como
Mercado Popular da Lagoinha. Ali funcionam setores da prefeitura das áreas
de Cultura e Segurança Alimentar. Funcionam também, na região, projetos autônomos de agroecologia urbana. Ao longo
do rio Arrudas, a poucos quilômetros, há
também setores de trabalho com coleta de
resíduos recicláveis e papel. Em cidades
marítimas, há marcas próprias das regiões portuárias ou de feiras de pescadores.
Experimentar, ainda que uma única vez,
o contato com essas marcas sensoriais
torna mais completo nosso contato com
a cidade em que vivemos.
Atualmente, o principal polo de distribuição de produtos agrícolas da Região
Metropolitana de Belo Horizonte é a Central de Abastecimento de Minas Gerais, o
CEASA Minas, que funciona no bairro Kennedy, em Contagem. Importante atentar
para a importância de aspectos culturais
existentes nessas regiões, em práticas artísticas e de sociabilidade.
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Seu olhar 4
(página 17, Visão 2 - Mobilidade,
cultura e política)
O visitante conhece alguma iniciativa que tornou mais amigáveis os baixos
de viadutos, laterais de trincheiras, túneis
ou mobiliários que visam agilizar o tráfego? Qual a sua percepção ao transitar por
esses espaços? É possível propor algo assim em sua região? Como tornar mais humanos esses espaços? Qual a percepção,
em sua comunidade, sobre a real eficácia
desses espaços? Procure sentir, na percepção do visitante, qual a centralidade
dada ao automóvel e a outros modais na
construção de uma boa rede de mobilidade para a cidade.

Seu olhar 5

Seu olhar 6

(página 19, Visão 2 - Mobilidade,
cultura e política)

(página 25, Visão 3 - Metrópole e espaço)

Essa seção visa colocar o visitante
em contato com o texto da lei, para que
ele realize uma interpretação e se veja na
condição de proponente de ocupações
artísticas em espaços públicos. Sensibiliza também para o quanto a articulação
coletiva é importante e pode prover boas
propostas de intervenção. Caso o visitante não seja de Belo Horizonte, a proposta visa instigar, para que ele procure
saber qual a lei em vigor em sua cidade.
Para quaisquer ações no espaço público,
procedimentos de segurança individuais e para terceiros devem ser tomados.
Estar em grupo é sempre preferível.

A percepção sensorial é uma poderosa ferramenta de sensibilização e
do refinamento das impressões que temos da cidade. Além disso, a observação
atenta de elementos arquitetônicos, tais
como o mobiliário urbano disponível em
um local com as particularidades da Praça Sete, favorece a observação da diversidade de usos do espaço e da adequação ou não dos equipamentos urbanos
disponíveis. A percepção e identificação
atentas de diferentes matrizes sonoras
captadas no espaço público forma o conjunto que podemos chamar de paisagem
sonora, uma importante chave de conhecimento e entendimento do ambiente.
Proposta prática: Procure encontrar
palavras correspondentes aos sons que
percebeu e componha um aforismo*.
Aforismos são frases curtas, que expressam a conclusão
de uma reflexão prática ou moral, tais como os ditados.
*

39

Seu olhar 7
(página 29, Visão 4 - Transformações
na paisagem natural)
É fato, em todas as metrópoles
brasileiras ao longo de sua história, o
dramático afastamento das áreas verdes das regiões centrais e a diminuição
progressiva de áreas remanescentes no
perímetro urbano. A linha do horizonte
é um fator geográfico que informa com
facilidade essa mudança. O antídoto a
essa situação é a inclusão das temáticas
ambientais na gestão das cidades por
meio de políticas públicas, a inclusão
de parâmetros de preservação e regulação da ocupação do espaço e da expansão imobiliária. Essa regulação é feita
na Legislação Urbanística, que envolve a
Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do
Solo20 e no Plano Diretor21. Some-se a isso
a importância da pressão popular para o
cumprimento da legislação ambiental.
Proposta prática: De que maneira
um habitante de uma metrópole pode
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se aproximar da natureza? A frequência a
praças e parques é uma possibilidade, mas
não substitui o contato direto com a terra.
Você cultiva a experiência de plantar?
Que tal iniciar essa prática com um
cultivo simples de ervas para chá? Observe o tutorial e aproveite:

Hortelã em vaso:
Consiga uma muda de um dos tipos
de hortelã. Existem diversas espécies.
Duas conhecidas são Menta spicata e
Menta piperita. Prepare um vaso pequeno contando fragmentos de isopor, argila expandida ou pedrinhas de jardim ao
fundo para garantir a drenagem. Prepare
o solo com duas partes de terra vegetal e
uma parte de areia grossa. Fixe a muda
no centro do vaso. Hortelã gosta de áreas
muito bem iluminadas e sem vento. Um
solzinho é bem vindo. A irrigação deve
ser regular (solo sempre ligeiramente
úmido) sem encharcar. Observe o desenvolvimento da planta. Procure cobrir o
solo exposto com palha ou folhas secas.
Note se está crescendo com as semanas
e se as folhas estão sempre verdinhas.

Quando a planta atingir certo tamanho,
colha algumas folhas e prepare o primeiro chá. Será um momento gratificante!
Gostou? Prepare outros vasos com manjericão e alecrim, outras ervas culinárias
muito úteis. O alecrim gosta de solo mais
arenoso. No futuro, adube, se necessário,
com composto orgânico.

https://prefeitura.pbh.gov.br/politica-urbana/planejamento-urbano/base-de-dados/mapas-legislacao-urbanistica#:~:text=Em%2021%20de%20Dezembro%20
de,sancionadas%20e%20publicadas%20em%20
1996.&text=Constitue%20um%20pacto%20da%20sociedade,propriedade%20urbana%20e%20da%20cidade.
21
https://prefeitura.pbh.gov.br/politica-urbana/planejamento-urbano/plano-diretor/proposta
20

Seu olhar 8
(página 31, Visão 4 - Transformações
na paisagem natural)
A proposta visa sensibilizar o visitante quanto aos estereótipos criados sobre regiões periféricas ao longo da história.
A ideia é incentivar as pessoas a conhecerem regiões por meio da observação direta
e pelo contato com moradores. Essa interação alimentará a reflexão de que há maneiras diversificadas de conhecer uma realidade e que é necessário evitar propagar e
repetir as ideias que estereotipam regiões
e pessoas, posto que tal prática empobrece
as relações sociais e favorece preconceitos
de toda ordem. É oportuno refletir também
sobre qual o papel das instituições de educação e de memória nesse contexto. Importante lembrar que práticas de estereótipo contra a população das favelas estão
ligadas ao racismo estrutural, que fundamenta muitas das desigualdades sociais
enfrentadas no Brasil.
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Complexa Cidade Caderno de atividades
Orientações
ao educador
Nesta seção, elencamos sugestões
relativas ao conteúdo digital do Caderno de Atividades, que contém propostas
para diferentes etapas escolares.
O suplemento pode ser solicitado
pelo e-mail educativomhab@pbh.gov.br

Recriando o Panorama
Depois de observar o Panorama, 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.
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PANORAMA DE BELO HORIZONTE - SÉCULO XXI

1

Procure reproduzir, ampliando e
ocupando toda a área do papel, a moldura acima. 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 os pontos 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

2

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?
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Propõe-se aqui uma atividade de
recriação da paisagem com dados da memória local e também de imaginação e
projeção. Como seria esse cenário hoje de
acordo com a criança? O que ela prioriza
em sua elaboração? Importante ressaltar
tratar-se de uma atividade baseada em
uma contemplação prévia do Panorama,
seja na exposição, seja neste suplemento.
Trata-se de recriar a paisagem a partir do
mesmo enquadramento e distanciamento
tomados na feitura do panorama original. É interessante trabalhar com a criança a capacidade de imaginar a ocupação
da área delimitada pelo enquadramento e pela relação entre os elementos que
compõem a paisagem a partir, portanto,
do distanciamento e escala propostos na
imagem original. Assim, é oportuno que
o grupo observe previamente o panorama
original e tome consciência dos elementos nele assinalados. A atividade fornece
também subsídios para a discussão sobre
a transformação da paisagem natural. É
interessante ouvir as crianças e conciliar dados de sua memória recente sobre
a paisagem, com os dados da imaginação
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e das soluções oferecidas para os problemas ali colocados. No que se refere ao
Parque Municipal, importante contar às
crianças sobre a importante redução de
sua área total nos dias atuais. Esse assunto é abordado neste suplemento. Verificar
se todos no grupo sabem o que é um rio
tamponado e explicar, se necessário. Incentivar que as crianças imaginem também os tipos de edifícios predominantes,
se é possível ver a linha do horizonte ou se
ela estará escondida pelos prédios. Importante considerar também quais os tipos
de transportes predominantes, incluindo
o deslocamento a pé. Discutimos sobre essas e outras questões neste suplemento.

Cruzadinha Urbano e Rural

1

A
V
E
N
I
D
3 F A Z E N D

1 Via pública urbana e ampla (AVENIDA)
2 Pequena propriedade campestre
(CHÁCARA)
3 Propriedade rural de grande dimensão
(FAZENDA)
4 Animal usado como meio de transporte na
zona rural (CAVALO)
5 Trabalho de preparo do terreno para o
plantio (LAVOURA)
6 Unidade habitacional comum em cidades (APARTAMENTO)
7 Na zona rural as vias são de… (TERRA)
8 Quem produz a maior parte dos alimentos (AGRICULTOR)
9 Local onde se guardam os carros na
cidade (ESTACIONAMENTO)
10 Na zona urbana as vias são de…
(ASFALTO)

9
E
S
T
10 A
C
I
O
N
A
M
E
N
T
O

2

C
H
A
C
A
4
R
C
5 L A V O U R A
6
V
A
7 T E R R A
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P
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S F A L T O
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Formas de morar
Primeiro, escolha a forma construtiva da sua casa:

placas de gesso

vidro
e metal

madeira

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

balanço

banco

grama portão eletrônico
galinha

bicicleta

janela de
vidro

horta
cachorro
gangorra

telhado de laje
de concreto

varanda

plantas

pássaros

telhado
com telhas

gato

carro grande

antena de
TV a cabo
jardim
com flores

Agora, é a vez de imaginar o que haverá no seu cômodo preferido.

televisão

panelas

sofá

revistas

brinquedos
parede
colorida

tintas e
pincéis

cadeira de balanço

videogame
bandeira de time

almofadas

fogão

colchonete
mesa com
cadeiras

cama

tambor

cachorro

flauta

gato

violão

lápis de cor

escultura

parede
branca

mesa de
desenho

material
de cozinha

estante
de livros

geladeira

tapete

jogo de
xadrez

É interessante conversar com o grupo sobre as mudanças nas formas de edificações. No século XIX, era comum que as
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casas fossem construídas com estruturas
de madeira e cipó e preenchidas com barro (pau a pique) ou com tijolos feitos artesanalmente, moldados também em barro.
Muitas casas tinham suas bases feitas
em pedra. Hoje temos tijolos de diversos
materiais, madeira tratada, concreto, estruturas metálicas, vidro, paredes de gesso acartonado. O Casarão do MHAB contém o testemunho construtivo do pau a
pique e alvenaria em tijolos. São recortes
nas paredes do vão do térreo e do cômodo de chegada pela escada, no segundo
pavimento. Um aspecto interessante a
ser levantado é que havia, no interior das
comunidades rurais, um conhecimento
sobre como construir a própria moradia.
Esse conhecimento era passado de geração em geração e a construção de uma
casa era uma prática que reunia a comunidade. Esse conjunto de conhecimentos
articula soluções, técnicas e estética regionais, configura cultura e é conhecido
como arquitetura vernacular. O objetivo
dessa atividade é articular criatividade e
memória afetiva, e não um raciocínio voltado ao consumo.

Curiosidades e reflexões
Curiosidades
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.

Orientação: Belo Horizonte foi estabelecida por cima de
um pequeno Arraial, o Arraial do Curral del Rei, cercado
por diversas fazendas. Mesmo desapropriadas, as famílias
dos grandes fazendeiros possuíam recursos financeiros
para refazer suas vidas e integrar a nova cidade que se erguia. Não foi esse o destino da população de nativos que
viviam da agricultura de subsistência ou pequenos serviços. Nesse tópico, é interessante saber se todos os visitantes que passam pela Avenida Prudente de Morais sabem
ali estar escondido um importante córrego.
Fonte: Velhos Horizontes: um ensaio sobre a moradia no
Curral del Rei. Belo Horizonte: Museu Histórico Abílio Barreto, 1997. (Catálogo de exposição)

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.

Orientação: O Museu Histórico Abílio Barreto possui, em
seu acervo fotográfico, imagens de diferentes manifestações no espaço público, pelas mais diferentes causas, das
Diretas Já às lutas por moradia. O acesso é disponibilizado
por meio do serviço de Biblioteca. A exposição Complexa
Cidade aborda essa faceta da ocupação do espaço público
no Circuito Rua.

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, eram vazias as ruas.

Orientação: Interessante explorar a percepção do visitante
diante dessa informação. As metrópoles já nascem caóticas? Uma cidade planejada, implantada artificialmente
e em litígio com a população nativa, funcionaria de outra
maneira em seu início?
Fonte: OLIVEIRA, Carlos Alberto. Prescrições para o futuro:
Belo Horizonte entre processos de modernização. Campinas: Unicamp, 2018. P.142. (Tese de Doutoramento). Disponível em: http://repositorio.unicamp.br/bitstream/REPOSIP/333007/1/Oliveira_CarlosAlberto_D.pdf
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Belo Horizonte tem 208 km de rios canalizados, que passam por baixo das ruas.
Ribeirão Arrudas e Ribeirão da Onça são importantes bacias de Belo Horizonte.

Orientação: Interessante explorar a percepção do visitante diante dessa informação. Quantas crianças de hoje já
viram córregos e rios em Belo Horizonte? Onde estão os
cursos de água ainda expostos? Os rios urbanos poderiam estar em melhores condições?
Fonte: https://manuelzao.ufmg.br/canalizacao-proibida-em-belo-horizonte/

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?

Orientação: Interessante acrescentar a informação de
que atualmente as técnicas do pau a pique e do adobe têm
sido novamente reconhecidas na área rural como formas
ecologicamente corretas de construção. Pesquisar e explorar o conceito de bioconstrução. Interessante instigar
a reflexão de que, mesmo nas cidades, é preciso se investir em alternativas de construção civil que não degradem
tanto o meio ambiente.

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?

Orientação: Ajude os visitantes a elaborar a reflexão se
todo rio de cidade é canalizado, tamponado e poluído. O
objetivo é que se desenvolva a possibilidade de imaginar
a ideia contrária, de que há técnicas para a revitalização
de rios urbanos e, acima de tudo, meios para impedir que
mais rios em leito natural sejam canalizados. Em Belo
Horizonte, o Plano Diretor, aprovado em 2019, e o decreto
17.273, de 2020, proíbem novas canalizações de cursos de
água em leito natural.
Saiba mais em: Belo Horizonte. Revista eletrônica do
Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte. N.6. Dez.
2019. Disponível em: https://issuu.com/apcbh/docs/reapcbh_v.6_b4effdaa3f60a3

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 Yemanjá, 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.

Orientação: Procure incentivar que os visitantes identifiquem obras de arte urbana por onde passam.

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.

Orientação: Oportunidade para colocar em pauta a percepção de que nem todos os cidadãos têm acesso a condições saudáveis de moradia e vislumbrar como a sociedade organizada pode lutar pela solução desse problema.
Verificar a percepção dos visitantes sobre moradias precárias identificadas pela cidade, tais como dormitórios
sob marquises ou sob viadutos, barracos de lona ou madeira, moradias instaladas em encostas.
Fonte: IBGE, Censo demográfico, 2010.

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.

Orientação: O Carnaval é representado na exposição
Complexa Cidade na Sala Ritos, por meio do estandarte
do bloco Leão da Lagoinha. Interessante abordar o caráter ritualístico da festa popular, que une a comunidade
em torno de uma celebração tradicional, que chega a influenciar na organização da vida prática. Portanto, um
ritual: algo que é repetido a cada ano, envolvendo preparativos e expectativas.

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?

Orientação: Interessante verificar se os visitantes se ressentem da falta das instalações sanitárias no Casarão.
Propício para retomar as estratégias de gestão de resíduos comuns no século XIX, em contraste com as soluções
atuais. Atentar que, ainda hoje, muitas pessoas ainda não
têm acesso a água tratada e tratamento de esgoto.

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

Orientação: A Pesquisa Origem Destino é um instrumento de coleta de dados sobre hábitos de transporte, realizada em diferentes cidades brasileiras. Em Belo Horizonte,
foi realizada nos anos de 2002 e 2012, propiciando análises sobre os hábitos de deslocamento do cidadão, sobre
a procura por certos modais de transporte. Esses dados
permitem a formulação de políticas públicas para a mobilidade urbana, bem como melhorias na infraestrutura.
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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?

Orientação: A rua é local de trabalho para muitas pessoas, e cada época propicia diferentes maneiras de ocupá-la para o trabalho. Um exemplo atual é o aumento no
número de entregadores por aplicativo que, apesar de
estarem em movimento, têm na rua seu principal espaço de trabalho.

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

Orientação: Interessante ouvir a experiência dos visitantes. Muitos elementos contemporâneos que atuam em
uma grande cidade podem alterar esse hábito cultural.

Olhe o seu redor. Você acha que todas as pessoas que vivem em BH têm seus direitos atendidos?

Orientação: A desigualdade social se expressa com muita força em grandes cidades, revelando extremos. Tomar
consciência das situações de desigualdade social permite ao cidadão colaborar para a sua solução.

Em seu bairro existem áreas verdes? Você as frequenta?

Orientação: Incentive a frequência e a identificação de
áreas verdes por parte do visitante.

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

Orientação: Para uma criança, pode parecer incongruente a informação de que BH possui 654 km de cursos de
água se, muitas vezes, sobretudo na região central, esses
cursos de água não são vistos. Explique a estratégia do
tamponamento como recurso utilizado no urbanismo do
século XX para alargar vias de passagem de automóveis.
Tal estratégia hoje é vista como condicionante para uma
série de problemas ambientais e sociais, e para a artificialização da paisagem. Fonte: SUDECAP/PBH.

Quais são, na sua opinião, os três problemas principais
que uma metrópole tem de resolver?

Orientação: Oportunidade para ouvir o visitante, incentivando que ele justifique sua resposta para a ampliação
da discussão.

Você já presenciou alguma festa de rua? Qual?

Orientação: Acolha as vivências dos participantes com
relação às festas de rua.

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

Orientação: Observe os questionamentos apresentados
pelos visitantes. Estimule sempre o transporte ativo. Verifique se as dificuldades decorrem de precariedade na
infraestrutura ou em questões relacionadas à segurança.
Explique que a tomada de consciência sobre as dificuldades aponta no caminho da busca por uma solução.

Você vive em que tipo de moradia?

Orientação: Perceba qual tipo de habitação o visitante
avalia como mais comum em seu cotidiano, procurando
incentivar que ele reflita sobre os prós e contras, bem
como sobre questões sociais envolvidas..

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

Orientação: Acolha as impressões do visitante, incentive a quebra de estereótipos e procure perceber se os
postos de trabalho identificados decorrem de injustiça
social. Procure incentivar que o visitante perceba também se essas pessoas trabalham em adequadas condições de segurança.

Para você o que é arte de rua?

Orientação: Acolha as impressões do visitante.

Quando retorna da escola ou de outro local, você gosta de
chegar em casa?

Orientação: Acolha as impressões do visitante.

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

Orientação: Acolha as impressões do visitante.
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Jogo da memória
O jogo da memória reproduz imagens do acervo do MHAB relacionadas à
Exposição Complexa Cidade. A atividade
de desdobramento tem por objetivo revelar
certos aspectos da trajetória dos objetos
escolhidos para figurar no jogo. Entretanto, o educador pode expandir a discussão.
Elementos como o gomil, a chaleira,
o oratório, a imagem de santo, a arca, os
medidores e a roda de fiar remetem ao passado rural e provinciano de muitas cidades
brasileiras. A partir deles é possível discutir não somente aspectos da vida doméstica e social (e as semelhanças e diferenças
entre presente e passado), mas também,
durante a visita, perceber: a planta do Casarão, seu uso inicial como residência de
fazenda; o controle patriarcal sobre a família; os processos escravagistas; a dimensão
simbólica de cômodos como a cozinha e a
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alcova para a cultura do século XIX; aspectos relativos às questões sanitárias do passado (tais como o uso de fossas, a ausência
de sistemas de tratamento de esgoto á época), bem como reflexões atuais envolvendo
essa questão (o saneamento é realidade
para todas as pessoas na Belo Horizonte
do século XXI?); formas de adquirir e estocar alimentos no passado. Interessante
considerar que todos os objetos do cotidiano constituem fontes da cultura material,
podendo, inclusive, consistir em vestígios
para a pesquisa arqueológica, que visa reconstituir e obter pistas sobre formas de
vida do passado. Visite a sala da exposição
Complexa Cidade, que mostra achados de
prospecção arqueológica em torno do casarão da Fazenda do Leitão, hoje sede do
Museu Histórico Abílio Barreto.
Elementos como o gramophone e o
relógio de ponto remetem à modernização
e automação da vida urbana, relações sociais, trabalhistas, e a cultura urbana que
floresce na Belo Horizonte do início do
século XX. Interessante, em sala, executar
peças musicais dos anos 1920, para que
os visitantes estabeleçam conexão com
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Educativo MHAB
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a musicalidade da época, bem como com
elementos tais como os ruídos típicos que
fazem parte dessas execuções.
O projeto do Parque Municipal propicia discutir a importância dos espaços
públicos de lazer, encontro e contemplação da Natureza. Interessante atentar para
suas dimensões originais. Esse assunto é
discutido neste suplemento.
O estandarte do bloco O Leão da Lagoinha e a boneca representativa de Iemanjá marcam a importância dos referenciais da cultura afro-brasileira na vida de
Belo Horizonte. Bom momento para tematizar a importância das festas de rua, em
sua dimensão cultural, simbólica, associativa e religiosa.
Por fim, é interessante que os estudantes olhem para o conjunto de objetos
representados no jogo e compreendam o
quão diversificado pode e deve ser o acervo de um Museu. O Educativo disponibiliza visita agendada sobre esse tema. Procurem-nos na sala de Atendimento ou pelo
e-mail educativomhab@pbh.gov.br.
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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 estabelecida Belo Horizonte. Sou
de 1883 e ainda posso ser vista. (CASARÃO
DA FAZENDA DO LEITÃO, SÉC. XIX)
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? (FICUS ELÁSTICA)
3 Servirmos durante muitos anos ao armazém de secos e molhados do Senhor
Aurélio Lobo, na antiga Rua do Capão, próximo ao Largo da Boa Viagem. Somos do
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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? (MEDIDORES,
SÉC. XIX)
4 Sou do século XVIII e pertenci à Fazenda do Cercado, onde se fixara João Leite
da Silva Ortiz. Sou bem mais antiga que
isso. 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. (RODA
DE FIAR, SÉC XVIII)
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. (GOMIL, SÉC. XX)
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. (PROJETO PARQUE MUNICIPAL, 1894)
7 Fiz parte da residência de tradicionais
famílias mineiras 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. (ORATÓRIO, SÉC. XIX)
8 Sou personagem comum em histórias
infantis, fantásticas 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. (ARCA, SÉC XIX)
9 Faço parte da coleção de objetos do cotidiano do museu. Habitei as cozinhas
de fazendas, onde há sempre chá ou café
quentinhos, conversas e aconchego. (CHALEIRA, SÉC. XIX)
10 Sou objeto de devoção cristã. Estou aqui
representado 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. (IMAGEM
SANTO ANTÔNIO, SÉC. XIX)
11 Sou representação de uma divindade
feminina da devoção afro-brasileira chamada de Iemanjá. (BONECA IEMANJÁ,
SÉC. XXI)

12 Represento a união das pessoas em
torno da celebração do carnaval. Sou um
ícone da cultura do povo no carnaval belo-horizontino e minha história começa no
Bairro Lagoinha, em 1947. (ESTANDARTE
DO BLOCO CARNAVALESCO O LEÃO DA
LAGOINHA)
13 Faço parte da rotina de trabalhadores
e trabalhadoras 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! (RELÓGIO DE PONTO, SÉCULO XX)
14 Fiz parte da cultura visual urbana do
centro comercial de Belo Horizonte. (PLACA COMERCIAL - ALFAIATARIA AQUINO,
SÉCULO XX)
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.
(GRAMOPHONE, SÉCULO XX)
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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. (ESCULTURA VENDEDOR, DE LUIZ OLIVIERI,
SÉC. XX )
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Leia as definições e encontre as palavras
correspondentes no caça-palavras. Atenção, existem palavras ao contrário!
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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.
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 decisõesque afetam a vida de todo o grupo social.
O caça palavras e seu desdobramento abordam certos aspectos das dinâmicas e tensões sociais em uma cidade. A
dimensão pública de ações e decisões,
a cidadania como forma de atuação no
mundo que pressupõe direitos e deveres,
além de elementos da prática do historiador, tais como o contato com documentos,

vestígios históricos e artefatos. Interessante ajudar o visitante a ter mais próxima a dimensão da história como conhecimento que pode ser revelado e construído
a partir de seu cotidiano, e não somente
a partir da vida de figuras públicas e distantes da realidade do indivíduo.

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.
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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.
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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 abaixo 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 de uma cidade seja
mais rica?
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
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?

A atividade visa estimular que grupos conversem sobre as principais marcas sensoriais apreendidas em seu relacionamento cotidiano com a cidade.
Espaço para o compartilhamento de memórias afetivas.

Marca gustativa
Marca sonora
Marca olfativa

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 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 tátil

Roda de conversa

Marca visual

Pensada como tópico de interesse
para Ensino Médio e adultos, a atividade
traz a oportunidade de reflexão sobre as
diferenças no espaço social. A atividade
sobre o poema retoma recortes literários
sobre a cidade trabalhados na exposição.
Interessante refletir sobre as diferentes visões de cidade: entre passado e futuro e entre pessoas da mesma geração. Tais visões
de cidade são mediadas e influenciadas
pelos construtos sociais e culturais que
fazem parte da vida do indivíduo em cada
tempo. Transcendendo a questão temporal,
cabe a reflexão: para quantos belo-horizontinos a cidade se mostrará em seus “edifícios suntuosos e grandes jardins”? Quais
outros aparatos da cidade se revelam aos
olhos de maior parte da população? Nesse
sentido, a exposição traz outros recortes literários que representam uma diversidade
de formas de existir, diferente da visão idealizada dos cartões postais do passado, ou
restrita aos círculos intelectuais.
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Venha
sempre!
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É sempre um prazer discutir a cidade de Belo Horizonte com você, visitante!
Venha sempre. Procure-nos no Setor Educativo, no térreo do Casarão. Realizamos
visitas mediadas em temáticas variadas
mediante agendamento.
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