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Pampulha Território Mu-
seus é uma realização da 
Prefeitura de Belo Horizon-
te, por meio da Secretaria 
Municipal de Cultura e da 
Fundação Municipal de 
Cultura, desenvolvida em 
parceria com o Instituto 
Periférico, que visa forta-
lecer a integração das três 
unidades museais do Con-
junto Moderno da Pam-
pulha: o Museu de Arte da 
Pampulha, o Museu Casa 
Kubitschek e a Casa do Bai-
le – Centro de Referência 
de Arquitetura, Urbanismo e 
Design, destacando a atu-
ação dessas instituições na 
cidade. A parceria realiza 
exposições, publicações, 
atividades educativas e 
culturais relacionadas às vo-
cações desses museus e ao 
território em que estão in-
seridos, promovendo e am-
pliando as políticas públicas 
de Patrimônio e Memória e 
de Fomento à Cultura.

A história mostra que a 
Pampulha é um território de 
constantes transformações 
e ressignificações, dispos-
tas em múltiplas camadas. 
Ao longo do tempo, três das 
edificações do conjunto 
deixaram o uso para a qual 
foram concebidas para se 
transformarem em espaços 
culturais, abertos para a 
população e voltados para 
a atuação museológica, 
fazendo com que um novo 
diálogo se estabeleces-
se entre elas, com o local 
onde se inserem e com as 
pessoas que ali circulam 
- moradores e visitantes. 
A Pampulha se configura, 
então, e também, como um 
território de museus e o 
projeto teve como premissa 
a educação como uma das 
mais importantes funções 
de um museu, responsável 
por oferecer experiências 
transformadoras que en-
volvem informação, sensi-

bilidade, o despertar de um 
olhar crítico e de uma pos-
tura atuante e cidadã. 

Nesse sentido, ao longo dos 
anos de 2020 e 2021, tive-
mos o desafio de olhar para a 
história da Pampulha, a con-
quista do reconhecimento de 
sua paisagem cultural como 
Patrimônio Mundial pela 
Unesco e o papel das unidades 
museais, buscando encontrar 
uma forma inovadora de atua-
ção no território em que esses 
espaços estão inseridos, tendo 
a ação educativa como um dos 
principais eixos de reflexão e 
proposição.

Esta publicação é resultado 
de um processo de pesqui-
sa, discussão e ampliação 
da atuação dos educativos 
dos museus da Pampulha no 
território, o que foi possibili-
tado por meio da parceria do 
governo municipal e socieda-
de civil. Apresenta um rol de 

possibilidades de se conhe-
cer, estar e perceber o terri-
tório da Pampulha, partindo 
da provocação dessas três 
unidades museais municipais 
e sem a pretensão de um 
esgotamento, pois as pos-
sibilidades são infinitas e se 
renovam constantemente. As 
atividades, reflexões e provo-
cações propostas refletem, 
ainda, a atuação dos setores 
educativos desses três espa-
ços ao longo da última déca-
da, e evidenciam uma ação 
integrada ao território.

Convidamos você a ler, ex-
plorar e aprender conosco 
neste território!

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE 
CULTURA

SECRETARIA MUNICIPAL 
DE CULTURA

BOAS-VINDAS
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Um território, vários cami-
nhos, muitas possibilidades. 
É neste sentido que apre-
sentamos o material “Terri-
tório educativo: um convite 
para a criação de cartogra-
fias, percursos e saberes na 
Pampulha.”. Criado a partir 
dos pensamentos e práticas 
de educação experimenta-
dos pelo Museu de Arte da 
Pampulha, pelo Museu Casa 
Kubitschek e pela Casa do 
Baile - Centro de Referência 
de Arquitetura, Urbanis-
mo e Design, esse material 
pretende ativar reflexões e 
sentidos presentes na plu-
ralidade da Pampulha.

Sua composição múltipla 
(caderno de campo, cartas 
de mediação, mapa e bolsa) 
reúne informações, imagens 
e provocações aplicáveis em 
áreas e temas abrangentes 
e dota o usuário, usuária, 

mediador, mediadora e/ou 
mediado, mediada, de fer-
ramentas para usufruir do 
Território Pampulha de forma 
lúdica e consistente. Traz, 
também, a oportunidade de 
conhecer e vivenciar os três 
equipamentos, seus acervos 
e ações culturais e educativas 
por ângulos inusitados, ins-
piradores e, algumas vezes, 
críticos.

Pensar em atividades edu-
cativas na Pampulha é com-
preender que este território 
possui muitas camadas 
objetivas e subjetivas, acio-
nadas pelas experiências 
particulares das pessoas 
que por ali habitam ou pas-
seiam. Este material acolhe 
e aceita, portanto, provoca 
interferências e interpreta-
ções. Aproveite a jornada!

INSTITUTO PERIFÉRICO 

UM 
CONVITE

“ A Q U E L E S  Q U E  V I V E M 

N A S  F R O N T E I R A S  D A 

A / R / T  R E C O N H E C E M 

A  V I T A L I D A D E  D E 

V I V E R  E M  U M  E S P A Ç O 

I N T E R M E D I Á R I O . 

E L E S  R E C O N H E C E M 

Q U E  A R T E ,  P E S Q U I S A 

E  E N S I N O  N Ã O  S Ã O 

F E I T O S ,  M A S  V I V I D O S ” 

R I T A  I R W I N

TERRITÓRIO EDUCATIVO:  
UM CONVITE PARA A CRIAÇÃO DE CARTOGRAFIAS, TRA JETOS E SABERES NA PAMPULHA.

8



Consideramos importante 
começar dizendo que este 
material foi criado durante 
a pandemia de Covid-19, 
momento de redefinições 
sobre as formas de encon-
tro, presença, conexão e 
uma série de outros pressu-
postos que sustentam e dão 
forma a grande parte do 
trabalho realizado, na edu-
cação formal e na educação 
não-formal, por professoras 
e professores em escolas e 
por educadoras e educado-
res em museus e institui-
ções culturais.

Se as definições das fun-
ções sociais dos museus e 

das escolas seguiram em 
transformação constante, 
em todo o século XX e início 
do século XXI, nos anos 
de pandemia, a atividade 
mais comum realizada por 
ações educativas, “visitar 
um museu”, foi desafiada 
e expandida em suas pos-
sibilidades. Passamos a 
experimentar outras formas 
de estar junto, realizando 
conversas, aulas, encontros, 
cursos e visitas mediadas, 
com o auxílio de celulares, 
computadores e outros 
tipos de dispositivos eletrô-
nicos.

Os materiais educativos, 
entretanto, carregam em 
sua história de experimen-
tações a possibilidade de 
levar os museus para dentro 
das escolas ou de trazer 
para dentro deles, os recur-
sos que, talvez, não estejam 
ao alcance da mão. Esta 

PERGUNTAS 
PARA UM 
MATERIAL 
EDUCATIVO 
FEITO EM 2021

INTRODUÇÃO

“ A F I R M O  Q U E  A  E M O Ç Ã O  Q U E 

C O N S T I T U I  A  C O E X I S T Ê N C I A 

S O C I A L  É  O  A M O R .  E 

O  A M O R  É  O  D O M Í N I O 

D E S S E S  C O M P O R T A M E N T O S 

R E L A C I O N A I S  A T R A V É S  D O S 

Q U A I S  U M  O U T R O  S E R  S U R G E 

C O M O  U M  L E G Í T I M O  O U T R O  N A 

C O E X I S T Ê N C I A  C O M  A L G U É M . 

U M A  V E Z  Q U E  D I F E R E N T E S 

T E C N O L O G I A S  A B R E M  E  F E C H A M 

D I F E R E N T E S  D I M E N S Õ E S 

R E L A C I O N A I S ,  E L A S  O F E R E C E M 

D I F E R E N T E S  P O S S I B I L I D A D E S  D E 

C O E X I S T Ê N C I A  S O C I A L  E  N Ã O 

S O C I A L  ( … ) ” 

H U M B E R T O  M A T U R A N A
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Essa pergunta, como outras 
presentes neste material, é 
atemporal e pode ser feita, 
por exemplo, por alguém 
que esteja distante da Pam-
pulha, de Belo Horizonte 
e, até mesmo, de Minas 
Gerais, já que  propusemos 
aqui uma série de atividades 
que não dependem de for-
ma exclusiva da realização 
de percursos presenciais. 

Para o geógrafo brasileiro 
Milton Santos, “o territó-
rio tem que ser entendido 
como o território usado, não 
o território em si. O territó-
rio usado é o chão mais a 
identidade. A identidade é 
o sentimento de pertencer 
àquilo que nos pertence.”

Que território é este que 
se constrói pela diversi-
dade das nossas experiên-
cias?

Para além do contexto 
pandêmico que teve início 
em 2020, é importante 
reconhecer que há forças 
e tensões pré-existentes 
em um território, como o da 
Pampulha, que precisam ser 
observadas e atualizadas, 
constantemente. Por exem-
plo, é necessário percorrer a 
região questionando quan-
tas formas de morar estão 
presentes? Quantas ausên-
cias e apagamentos ocor-
reram ao longo do tempo? 
Quantas narrativas, fabula-
ções e histórias se sobre-
põem em um local como 
este? Todas são perguntas 
igualmente atemporais, po-
líticas e sociais. Desejamos 

publicação, pretende dar 
suporte, expandir e comple-
mentar as idas aos museus 
- e, além disso, conhecer o 
território a partir dos convi-
tes e proposições elabora-
dos por suas equipes. 

Os desafios atuais são 
inúmeros e, certamente, 
maiores do que consegui-
mos mensurar agora, mas 
convidamos você a enca-
rar a possível sensação de 
desenraizamento que o 
isolamento social pode 
provocar em nossas vidas 
comunitárias, percorrendo 
três perguntas:

Como nos aproximar do 
território da Pampulha 
mesmo a distância?

Ao enfrentar com hones-
tidade esta pergunta, nos 
deparamos com o desafio 
de propor atividades que 
mobilizem pessoas, dese-
josas em estabelecer cone-
xões, a responsabilizar-se 
conosco pela produção de 
sentidos e de presença em 
torno de interesses comuns 
originados no território e 
em consonância com as 
urgências atuais.

Estar na Pampulha não pre-
cisa ser a única forma de to-
mar contato, refletir sobre e 
reconhecer este importante 
patrimônio nacional, laure-
ado como Paisagem Cultu-
ral do Patrimônio Moderno, 
pela Unesco, em 2016.

TERRITÓRIO EDUCATIVO:  
UM CONVITE PARA A CRIAÇÃO DE CARTOGRAFIAS, TRA JETOS E SABERES NA PAMPULHA.

12 13

CADERNO DE CAMPO



zagem coletiva por meio de 
seus educativos, programa-
ções e curadorias. De forma 
integrada, elas consideram 
a “territorialidade como a 
manifestação das interven-
ções sociais num determi-
nado espaço físico, bem 
como suas reverberações 
para a vizinhança, circun-
vizinhança, adjacências: os 
arredores.”

As instituições estão loca-
lizadas geograficamente 
próximas, tendo a lagoa da 
Pampulha como um dos 
elementos unificadores da 
paisagem natural e cultural 
que as rodeia. A Pampulha 
é, assim, o ponto multirre-
ferencial que remete aos 
espaços construídos, ao 
bairro, ao conjunto arquite-
tônico, à região, dentre ou-
tros. Ou seja, são múltiplas 
as Pampulhas e os territó-
rios conceituais nos quais 
elas atuam. Cada espaço 

museal possui as delimita-
ções físicas e institucionais 
características dos equipa-
mentos culturais. Todavia, 
o movimento de integração 
entre suas ações educa-
tivas demonstra a neces-
sidade e o desejo comum 
de atuarem  para além de 
suas “fronteiras”, em ações 
“extramuseais” de contato 
e imersão nas paisagens de 
seus arredores. 

O escritor Charles Eisens-
tein define o tempo que 
vivemos como “a história da 
separação”, na qual há uma 
narrativa predominante que 
olha para as situações de 
forma isolada e, consequen-
temente, como assuntos a 
serem resolvidos de forma 
linear. O movimento de 
abertura, diálogo e trans-
versalidade, que as institui-
ções culturais têm promo-
vido e buscado fazer, é uma 
resposta a essa “história da 

que você se sinta confian-
te para levar aos museus 
sua visão de mundo e para 
apresentar seus posicio-
namentos, contribuindo 
com sua singularidade para 
a construção coletiva do 
território. 

A artista e professora mi-
neira, Brígida Campbell, em 
seu livro, Arte para uma 
cidade sensível, nos convi-
da a pensar que “Imaginar 
- criar - recriar são partes 
comuns de uma mesma 
ação, que apontam para a 
necessidade de se trans-
formar subjetivamente os 
espaços, pois, uma vez que 
somos nós quem fazemos 
as cidades, temos o direito a 
transformá-las.” 

Que definição de território 
é essa em constante movi-
mento?

Definir um conceito, palavra 
ou tema só pode ser um ato 
coletivo. Qualquer tenta-
tiva unilateral e/ou unís-
sona será, acima de tudo, 
um gesto de conquista do 
território e não um desbra-
vamento ou compartilha-
mento dele. Convidamos 
você a enxergar a atitude 
com a qual você vai ao en-
contro do território.

No momento presente e em 
consonância com o pro-
jeto Pampulha Território 
Museus, as três unidades 
museais municipais que 
o compõem, Casa do Bai-
le - Centro de Referência 
de Arquitetura, Urbanismo 
e Design, Museu de Arte 
da Pampulha, Museu Casa 
Kubitschek, se posicionam 
como espaços de aprendi-
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Diante da riqueza de vozes que aqui 
trazemos para introduzir o tema, con-
vidamos você a experimentar a Pam-
pulha, buscando perceber elementos 
e aspectos de seu território, amplian-
do os conceitos, narrativas e sentidos 
presentes em seu repertório. A baga-
gem que trazemos nesta caminhada é 
a nossa percepção de mundo - quanto 
mais fértil, diversa e plural ela for, mais 
fértil, generoso, inclusivo e plural o 
território se torna. 

Encerramos, lembrando a fala de Aline 
Rochedo Pachamama (Churiah Puri), 
escritora, ilustradora da etnia Puri: 
“Firmar o pé no território significa 
fincar o pé no momento presente… E 
nós estamos aprendendo e o apren-
dizado precisa ser constante na nossa 
vida, como na floresta…” 

Vamos conosco?!

María Eugenia Salcedo  
e Valquíria Prates

separação”, na medida em 
que expande suas fronteiras 
físicas e conceituais. Assim 
como em outros aspec-
tos da sociedade, há uma 
necessidade crescente para 
que olhemos para a inter-
-relação de temas e territó-
rios. Atawalpa Oviedo Freire 
- aprendiz de Wakakue (Fi-
losofia andina) e co-criador 
e participante do Movimen-
to Sumak - assim descreve 
a importância de uma visão 
da interrelacionalidade 
ou vinculação entre o todo 
e a parte: “Este todo rela-
cional é um todo explícito e 
concreto, implica diferen-
tes formas  extralógicas ou, 
melhor, diferentes formas  
polilógicas (reciprocida-
de, complementaridade, 
proporcionalidade, cor-
respondência) ... a realida-
de é um entrelaçamento de 
conhecimentos e aconteci-
mentos inter-relacionados; 

a vinculação [ligação] é a 
verdadeira substância; tudo 
é uma relação de solidarie-
dade; a rede de conexões e 
laços é vital”.

Reciprocidade, comple-
mentaridade, proporcio-
nalidade, correspondência 
assim como pertencimento, 
exercício, criação e ima-
ginação são chaves para 
compreender o território ao 
qual este material se refere. 
Que possam ser também 
chaves para desvendar 
novos territórios - territó-
rios afetivos particulares e/
ou coletivos - bem como 
para nos auxiliar a cultivar 
uma sensação e atitude de 
conexão com eles. E assim 
possamos ir além da visão 
fragmentada, departamen-
talizada e competitiva da 
história da separação que 
costuma reger as relações 
na contemporaneidade. 

TERRITÓRIO EDUCATIVO:  
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1 Para conhecer todas as unidades museais da Unidades museais municipais 
de Belo Horizonte, consulte: prefeitura.pbh.gov.br/fundacao-municipal-de-
-cultura/museus> Acesso em 04/2021.

UM CADERNO 
DE CAMPO 
PARA 
PERCORRER UM 
TERRITÓRIO 
EDUCATIVO

Você tem em mãos o material 
educativo desenvolvido no 
âmbito do projeto Pampulha 
Território Museus, resultado 
do esforço conjunto da Fun-
dação Municipal de Cultura 
e do Instituto Periférico, com 
profissionais de mediação 
cultural atuantes em três das 
unidades museais que inte-
gram a Diretoria de Museus 
da Fundação Municipal de 
Cultura de Belo Horizonte: 
Casa do Baile - Centro de 
Referência de Arquitetura, 
Urbanismo e Design, Museu 
de Arte da Pampulha, Museu 
Casa Kubitschek.

Para realizar esta publica-
ção, coletamos, agregamos, 
organizamos e conectamos 
as pesquisas de mediação 
cultural, educação patrimo-
nial, repertórios de cultura, 
artes e história do Brasil, 
acumulados por mais de 10 
anos nas instituições cita-
das. Reunimos, além disso, 
as diferentes tecnologias, 
ferramentas, convites, pro-
posições e pesquisas peda-
gógicas, históricas e artísti-
cas realizadas por elas neste 
período.

Os conteúdos abordados, 
portanto, sistematizam mais 
de uma década de inves-
tigação e experimentação 
de educadoras, educado-
res, gestoras e gestores em 
contato com visitantes, em 
especial professoras, profes-
sores, estudantes e tantas 
outras pessoas envolvidas 
com a mediação cultural nos 
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Inúmeras são as noções de 
território que se atravessam 
nas linhas e propostas desta 
publicação. Por isso, reuni-
mos aqui algumas pistas para 
que você as navegue ciente 
do convite ao risco e da possi-
bilidade de encontrar, nestes 
recursos educativos, um por-
to seguro para suas práticas. 

“Territorium” é o vocábulo 
que em latim se referia, na 
antiguidade, a uma porção de 
terra administrada por uma 
jurisdição específica, delimi-
tando fronteiras e estabele-
cendo relações possíveis de 
propriedade e posse. Atual-

mente, é mais difícil contor-
nar os múltiplos alcances que 
esbarram em interpretações 
e sentidos para esta palavra, 
tamanha a quantidade de 
pensadores de diferentes 
áreas do conhecimento que 
se dedicaram aos seus estu-
dos e desdobramentos.

Neste material, tomamos 
como ponto de partida o ter-
ritório geográfico localizado 
na região chamada de Pam-
pulha, situada na cidade de 
Belo Horizonte, no estado de 
Minas Gerais, Brasil. Olhamos 
para ele, a partir da noção 
de rede, buscando destacar 
algumas das visões de mundo 
que o constituem e são simul-
taneamente políticas, cultu-
rais, econômicas, regionais, 
artísticas, geográficas, sociais, 
biológicas, sistêmicas e além.

Nos territórios em rede acon-
tecem as disputas narrativas 
e as disputas sociais, per-

OCUPAR E 
CONSTRUIR 
SENTIDOS NA 
PAMPULHA: 
UM MATERIAL, 
MUITAS NOÇÕES 
PARA O CONCEITO DE 
TERRITÓRIO

acervos, arquivos, prédios, 
ruas e com a construção 
de relações possíveis entre 
os pontos de interesse do 
território comum chamado 
Pampulha, em Belo Horizon-
te, Minas Gerais.

O caráter inovador dessa 
iniciativa, no cenário da edu-
cação museal brasileira, foi 
fazê-la com a participação 
de dezenas de profissionais 
trabalhando, parcialmente, 
em suas casas, durante a 
pandemia de Covid-19, por 
meio de estratégias e ferra-
mentas de colaboração para 
a realização de encontros e 
entrevistas à distância.

Diante do resultado deste 
processo intensivo, acre-
ditamos que este material 
pode potencializar as ações 
dos programas educativos 
envolvidos em sua elabo-
ração, bem como ir além e 
alcançar outras instituições 

culturais. Durante o traba-
lho, tornou-se evidente o 
modo como as três unidades 
museais, em foco, podem 
expandir o intercâmbio de 
conhecimentos entre elas, 
ao atuarem em diálogo,  
compartilhando um espaço 
tão complexo. Este movi-
mento simultâneo gera ino-
vações e oportunidades para 
o enfrentamento de lacunas, 
pontos cegos e outros nós 
temáticos, históricos ou pro-
cessuais que a passagem do 
tempo acarreta aos legados 
institucionais  e aos lugares 
onde estão inseridos. Além 
disso, os modos de usar 
desta publicação são um 
convite para gerar propostas 
complementares criadas por 
leitores que, como você, atu-
am em territórios culturais a 
partir de suas experiências, 
contextos e visões de mun-
do.
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Isso quer dizer que você 
encontrará neste  texto uma 
polifonia, lembrando as abas 
abertas de um navegador 
qualquer, com o qual busca-
mos acessar pontos de inte-
resse na internet. Estas vozes 
distintas convidam você a 
abraçar leituras que entende-
mos como complementares 
e, possivelmente, conflitan-
tes e contraditórias, em suas 
afirmações e definições de 
territórios. 

Neste sentido, buscamos 
deixar espaços vagos para 
suas criações e elaborações. 
Contudo, vale lembrar que, as 
lacunas deixadas são fruto de 
um entendimento de que as 
respostas para as questões, 
aqui colocadas, podem ser 
muito variadas e até imprevi-
síveis. Acreditamos, em espe-
cial e, talvez, utopicamente, 
que esta publicação continu-
ará sendo um apoio ou ferra-
menta útil ao longo dos anos, 

atualizando-se, a partir dos 
muitos usos que seu caráter 
atemporal possibilita.

Estes espaços reforçam o 
convite para você registrar 
aquilo que na sua experiên-
cia contribui para redefinir o 
que chamamos de território, 
tentando construir, juntas 
e juntos, sentidos que não 
se esgotam em definições 
restritivas ou exclusivas e 
que extrapolam o que já foi 
dito , em publicações, guias, 
pesquisas e outras formas de 
“imaginários” coexistentes 
e em disputa “na e sobre a” 
Pampulha.

O conjunto de escolhas possí-
veis e intercambiáveis, diante 
deste contexto, se anuncia 
em todos os componentes 
deste material educativo, que 
reúne em uma bolsa um con-
junto de recursos pedagógi-
cos em formatos e propostas 
de participação distintas.  

passadas pelo cuidado em 
preservar memórias, curar 
conflitos, confrontar ideias 
em busca de outras soluções 
possíveis. Neste sentido, 
nos somamos aos geógrafos 
Milton Santos e a Rogério 
Haesbaert, reconhecendo 
a existência de dinâmicas 
territoriais, que se estabele-
cem por meio de ligações e 
fluxos de informações dando 
origem  a delimitações que 
ultrapassam as fronteiras ofi-
ciais e são percebidas como 
limites embora nem sempre 
precisos ou visíveis. 

Os processos de consoli-
dação de territórios, neste 
sentido, ocorrem, priorita-
riamente, por meio da cons-
trução, plural e paulatina, de 
relações simbólicas, estrutu-
rais e de poder. Tais relações 
determinam, no próprio 
território, sua potência e 
capacidade de ser ocupado 
e ampliado por pessoas cada 

vez mais diversas em seus 
interesses e modos de ação.

Outro indício de nossa 
busca pela pluralidade 
evidencia-se na escolha por 
uma linguagem inclusiva 
de gênero, reafirmando o 
reconhecimento e a valori-
zação de uma multiplicidade 
de formas de expressão das 
identidades que ocupam, 
partilham e convivem no 
território, contribuindo para 
a atualização constante 
de modos de resistência e 
usos do que há nos espa-
ços comuns da Pampulha. 
Importante lembrar que esta 
busca está longe de uma 
intenção enciclopédica. Ao 
contrário, trata-se mais de 
investir na pesquisa para 
amplificar os meios de apro-
ximação e navegação, iden-
tificando pistas, nomeando 
e relacionando elementos, 
fatos, características, infor-
mações e saberes.
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instituições culturais desta 
perspectiva, descobrimos o 
quão rico é contar a história 
a partir:

• do Museu de Arte da 
Pampulha, que ocupa 
um espaço, inicialmente, 
criado para ser um cas-
sino e, anos mais tarde, 
tornou-se um museu 
de arte responsável por 
programas de exposi-
ções e bolsas artísticas, 
além da salvaguarda de 
um dos mais importan-
tes acervos de arte mo-
derna e contemporânea 
do Brasil;

• da Casa do Baile - Cen-
tro de Referência de Ar-
quitetura, Urbanismo e 
Design, edificação criada 
para funcionar, original-
mente, como um restau-
rante e salão de baile, 
com a intenção de um 
uso mais popular e coti-

diano, que ao longo de 
sua história  foi  transfor-
mando-se até tornar-se 
num espaço museal de 
atuação vocacionada 
para a arquitetura, o ur-
banismo e o design.

• do Museu Casa  
Kubitschek, original-
mente, criado para 
funcionar como casa de 
campo e lazer privada 
que carrega um impor-
tante patrimônio mate-
rial e imaterial de cos-
tumes, histórias, modos 
de morar e arquitetura 
brasileira. 

Estas três unidades muse-
ais buscam tornar-se mais 
acessíveis, na medida do 
possível, em cada época 
e contexto. Acolhedoras, 
abrem-se às pessoas que 
queiram conhecer seus 
acervos e territórios sendo, 
ao mesmo tempo, portas de 

Embora esta publicação 
tenha sido elaborada con-
siderando professoras, 
professores e educadoras, 
educadores que atuam em 
contextos de educação 
museal, patrimonial e me-
diação cultural, desejamos 
que ela seja um convite 
para que qualquer pessoa 
interessada na Pampulha ou 
em educação museal possa 
acessar seus conteúdos, 
integralmente ou em parte.

Nosso ponto de partida 
para a construção deste 
material são os acervos, 
patrimônios e repertórios 
da Casa do Baile - Centro 
de Referência de Arquitetu-

ra, Urbanismo e Design, do 
Museu Casa Kubitschek e 
do Museu de Arte da Pam-
pulha.

Nesta publicação educativa, 
os espaços museológicos 
são como cruzamentos, 
esquinas em uma malha 
composta de conhecimen-
tos, informações, convites 
e experiências. Eles nos 
ajudam a contar histórias - a 
nossa própria história, da 
cidade, da cultura e das ide-
ias, e é neles que podemos 
colocar as nossas narrativas 
em diálogo, tensão e con-
traste com outras narrati-
vas, incluindo aquelas que 
podem ser diariamente e 
sistematicamente invisibili-
zadas e interditadas. 

Neste sentido, o território 
aqui apresentado é cons-
truído dessas encruzilha-
das pessoais e coletivas. 
Quando observamos as 

QUERER 
PERCORRER O 
TERRITÓRIO 
COMO MALHA 
DE RELAÇÕES
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social no “fazer museu”. Te-
mos percebido quão rico é 
expandir, tornar acessível e 
disponível o conhecimento 
adquirido em contato com o 
público e aquele produzido 
na curadoria, conservação, 
museologia e comunicação. 
Assim, se você é uma pes-
soa que trabalha, trabalhou 
ou deseja trabalhar em 
qualquer área museal, esse 
material também é seu. É 
por meio do seu olhar e dos 
relatos de sua experiência 
que podemos tentar com-
preender a horizontalidade 
no fazer educativo. Atenção, 
nosso convite é para enten-
dê-la em um território feito 
de múltiplos pontos de vis-
ta. Esta topografia concei-
tual é como as montanhas 
de Minas Gerais, cheias de 
elevações e vales, e é  na 
complementaridade e con-
trastes desta paisagem que 
construímos o tipo de hori-
zontalidade que interessa 

à mediação, à educação e à 
construção coletiva. 

Se você atua em ações edu-
cativas do projeto Pampu-
lha Território Museus e/ou 
de qualquer museu Brasil 
afora, esse material não é 
só destinado a você, como 
ele só é possível por causa 
do seu trabalho dedicado 
à educação patrimonial e 
à mediação cultural. En-
tendendo que a educação 
é um gesto coletivo e de 
constante renovação, suge-
rimos que você reescreva, 
rabisque, reveja, redesenhe 
e aproprie-se do que consi-
dera irmanado à sua prática. 
Enraize o que funciona e 
nos conte! 

Se você é uma pessoa que 
não se sentiu contemplada 
nos perfis descritos acima, 
obrigada por seguir conos-
co! Se esse material está 
em suas mãos e você deseja 

entrada para outros espa-
ços e trajetos fora deles. 

Assim as propostas deste 
material podem ser interes-
santes para realizar ativi-
dades com quem gosta ou 
não de visitar museus. Aqui 
você encontrará informa-
ções, conceitos e reflexões 
que servem como estradas 
paralelas ao que vemos 
dentro e fora das unidades 
que integram o Pampulha 
Território Museus.

Se você é uma pesquisado-
ra, pesquisador ou alguém 
que se interessa por cons-
truir um terreno conceitual 
ao redor dos temas traba-
lhados pelos espaços mu-
seais contemplados aqui, 
este material educativo vai 
ajudar você a ter uma visão 
panorâmica, ampliando 
definições, ideias e possibi-
lidades. 

Seja quem mora ou quem 
não mora na Pampulha, 
encontrará aqui um pou-
co mais sobre essa região 
da cidade. Esperamos que 
os textos e propostas des-
pertem olhares inusitados, 
incomuns, inspiradores e 
de estranhamento e tam-
bém olhares que sejam 
revistos constantemente, 
pois um território afetivo 
constrói-se na experiência 
cotidiana. O contorno do 
território abordado é uma 
linha em constante movi-
mento e, portanto, pode ser 
redesenhado à medida que 
se aprende mais sobre ele. 
Por isso, este material busca 
estabelecer diálogos com 
quem se sente pertencente 
a este lugar. 

Se você trabalha em mu-
seus, mas não em setores 
educativos, acolhemos 
você! Há tempos vivemos 
uma virada pedagógica e 
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Se você está acessando a versão digital, em algum mo-
mento pode querer imprimir o material todo ou em partes. 
Saiba que esse é um material para ser usado em campo, 
ou seja, vale buscar uma forma de levá-lo com você e/ou 
o grupo. Talvez, pensar quais outros elementos você vai 
querer usar junto - canetinhas, tesouras, cola. Se, na versão 
impressa, pensamos uma série de detalhes que melhoram 
a experiência, na versão digital e/ou para impressão, você 
ganha flexibilidade e múltiplos usos para ele. Experimente! 

1  

Comece deleitando-se com as partes que o compõem 
sem que tenha um eixo central ou encadernação única. 

2

A bolsa facilita o cuidado,  
a manutenção, o transporte e o 
manuseio, e permite que você:

o leve para a escola; 

o use em um piquenique 
com a família; 

convide pessoas amigas para 
conhecerem algumas faces 
da Pampulha levando apenas 
esse conjunto de pistas; 

o use todo como elemento 
visual na sua ida a um 
dos espaços do território 
Pampulha.

Esse material educativo é 
seu e pode ser utilizado em 
muitos lugares e de diversas 
maneiras. A seguir, vamos 
descrevê-lo e sugerir algu-
mas adaptações para o caso 
de que ele seja acessado na 
versão digital ou apenas por 
alguma de suas partes. 

Ele é composto pelos  
seguintes elementos:

Uma bolsa 

Este caderno de campo  

As cartas   

O mapa  

utilizá-lo, saiba que há 
espaço nele para uma 
visão periférica do ter-
ritório, que é aquilo que 
não enxergamos enquan-
to trabalhamos em sua 
criação. Temos certeza de 
que não conseguiremos 
sintetizar e reunir em um 
único material, tudo que 
há para ver ou dizer do 
território da Pampulha - e 
nem queremos ter esta 
pretensiosa e desrespei-
tosa intenção. Entretan-
to, estendemos a você o 
convite para colocar o seu 
conhecimento e vivência 
a serviço da construção 
do conhecimento siste-
matizado nessas institui-
ções, experimentando e 
complementando as pro-
postas de vivências aqui 
partilhadas. Acreditamos 
que tudo o que compõe a 
visão periférica modifica-
-se à medida que percor-
remos o território. 

MODOS  
DE USAR 
O QUE COMPREENDE 
O TERRITÓRIO 
EDUCATIVO
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Aproxime-se das cartas 
como quem olha para 
uma mesa de buffet, uma 
caixa de ferramentas, 
um oráculo ou as partes 
de um jornal impresso 
de domingo. Faça suas 
escolhas começando pelo 
que mais chama a sua 
atenção! 

Nossa intenção ao optar 
por criar cartas (ao invés 
de um livro encadernado) é 
estimular o uso livre e sem 
hierarquias entre os con-
teúdos, permitindo asso-
ciações de diversos tipos, 
como se o material todo 
fosse uma porta que possi-
bilitasse qualquer  entrada, 
começo ou disparador de 
atividades. 

Acreditamos que quando 
você estiver precisando 
nutrir a sua imaginação, 
encontrará nas cartas o 
alimento necessário para 

seguir o percurso. Se em 
algum momento, sentir 
que usar apenas uma carta 
não é suficiente, escolha 3 
ou 4 para criar conexões, 
relações ou um percurso 
de alternativas interligadas 
entre elas. 

Perceba que, às vezes, um 
conteúdo preparado por 
uma das unidades muse-
ais, em especial, (ou que, 
inicialmente, possa estar 
se referindo, mais espe-

4

Se você está lendo esse 
texto é porque percebeu 
que o caderno de campo 
é uma espécie de localiza-
dor ou GPS para percorrer 
os outros elementos e 
dispositivos do ma-
terial educati-
vo. Escolha 
ler esse 
caderno, 
completo 
ou parcial-
mente, para 
acessar o 
material. 
Com isto 
queremos 
deixar claro 
que ele  é 
uma unidade feita de par-
tes. Escolher quais partes 
e/ou propostas atendem às 
suas necessidades é, em si, 
uma experiência. 

Estão reunidos nele um 
conjunto de orientações, 
referências e sugestões de 
modos de uso, elaborados 
a partir de uma pesquisa 
realizada junto de profis-

sionais dedicados à 
educação patrimonial 

e mediação cul-
tural que atuam 
nas instituições já 
mencionadas. O ca-
derno de campo é 
um rico material de 
consulta. Se você 
tem acesso à versão 
digital, considere 
que talvez não seja 
necessário imprimir 
suas páginas, uma 

vez que seu conteúdo pode 
ser lido em computadores, 
tablets ou aparelhos celula-
res sem perder as caracte-
rísticas da leitura. 

3
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nutos ou refletir sobre os 
dados levantados pelo 
IBGE (Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Esta-
tística). Acreditamos na 
multiplicidade de meios 
de percorrer e mediar o 
território da Pampulha, 
a partir dos repertórios, 
proposições e acervos 
de três de suas unida-
des museais, potencia-
lizando e ampliando o 
alcance das ações de 
educação patrimonial 
e mediação cultural em 
diálogo com quaisquer 
áreas do conhecimento 
escolar e com pessoas 
de todas as idades. 

• Uma contextualização. 
Buscamos sinalizar in-
formações que possam 
ser úteis para você avan-
çar em suas pesquisas 
individuais e se apro-
priar de um conjunto de 
gestos possíveis para 

cartografar o território 
da Pampulha, e quem 
sabe, estender estas 
possibilidades e discus-
sões para além dele. O 
conteúdo coletado faz 
parte dos acervos tan-
gíveis e intangíveis das 
instituições envolvidas. 
Sempre que algo chamar 
sua atenção, lembre-se 
de que colocamos aqui 
só a ponta de um imen-
so iceberg - ou uma das 
muitas  imagens que 
nos oferecem os calei-
doscópios. Cada uma 
das unidades museoló-
gicas que participou da 
criação deste material 
está aberta para ampliar 
a troca e a discussão 
com qualquer pessoa 
interessada em uma 
boa conversa. Aproveite 
para agendar também 
uma visita com os seto-
res educativos delas e/
ou procurar pelas edu-

cificamente, a um dos três 
espaços) pode lançar nova 
luz, ampliando a sua visão e 
possibilidades de ação edu-
cativa sobre outros elemen-
tos do  entorno presentes 
nesse material. 

Em conjunto, as cartas 
podem tornar-se:

um jogo de pistas para  
percorrer a Pampulha;

um conjunto de dados para 
interpretar o território;

uma coleção de perguntas 
e citações para mediar 
elementos da região  
e formas de percorrê-la.

O conteúdo e os formatos 
de abordagem das cartas 
são tão variados quanto os 
possíveis convites para a 
ação: olhar, explorar, experi-
mentar, refletir, buscar, per-
correr, imaginar, desbravar, 
saber, questionar, digerir, 

dançar, criar - em grupo ou 
individualmente. Estes são 
apenas alguns dos verbos 
que mapeamos nas propos-
tas das unidades museológi-
cas mas sabemos que vocês 
podem criar muitos outros 
modos e gestos de contato 
com o território, mediados 
por esta publicação. 

Toda carta tem um título e 
código de identificação. 
Você pode ter um panorama 
completo delas no mapa. 
Além deste componente 
organizador, existem outros 
elementos de mediação que 
estão presentes nas cartas. 
Destacamos algumas: 

• Proposta e/ou con-
vite à ação/reflexão/
criação. Seja qual for a 
proposição, nossa ideia 
é estimular a atenção, 
mesmo que signifique 
silenciar e observar a 
paisagem por alguns mi-
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educação patrimonial 
e mediação cultural e 
selecionamos as que 
costumam ter maior 
adesão do público. 

• Nas cartas e no mapa a 
identificação vai apare-
cer desta forma:

Museu Casa 
Kubitschek 

Museu de Arte da 
Pampulha

Casa do Baile - 
Centro de Referência 
de Arquitetura, 
Urbanismo e Design 

• O elemento gráfico  
indica as fontes e re-
ferências utilizadas 
diretamente em cada 
carta. Na versão im-
pressa do material, ele 
está acompanhado de 

algumas palavras-cha-
ve que ajudarão você 
a encontrar a referên-
cia e/ou os conteúdos 
correlatos na ferramenta 
de busca da sua prefe-
rência. Sugerimos que 
você experimente outros 
navegadores, para além 
dos que você costuma 
utilizar e, caso não co-
nheça, incentivamos que 
comece já sua pesquisa 
explorando as alternati-
vas deste vasto território 
virtual. Por exemplo, 
você sabia que existe um 
site de busca online que 
doa pelo menos 80% da 
receita excedente em 
prol de reflorestamen-
to e conservacionismo 
ambiental?

• Na versão digital, a  já 
sinaliza o caminho direto 
para um link. 

MCK

MAP

CB

cadoras e educadores 
no espaço físico na sua 
próxima visita. 

• Você encontrará tam-
bém conceitos-chave e 
citações  trazendo mais 
de um ponto de vista 
sobre um mesmo tema, 
ampliando as reflexões 
diante dos cenários 
possíveis e complemen-
tando suas pesquisas. 
O critério para inserção 
de citações foi criado a 
partir das referências 
levantadas pelas equi-
pes técnicas das unida-
des museais - textos e 
pesquisas que embasam 
as ações de mediação 
cultural e as propostas 
de educação patrimonial 
praticadas localmente. 

• A autoria das propos-
tas é indicada pela cor 
designada para cada  
instituição: Casa do 

Baile - Centro de Refe-
rência da Arquitetura, 
Urbanismo e Design na 
cor vermelha, Museu 
de Arte da Pampulha 
na cor verde e o Museu 
Casa Kubitschek na cor 
azul. As cores indicam 
a origem das propostas 
antes de serem adap-
tadas para essa publi-
cação. Isso quer dizer 
que dentre as inúmeras 
estratégias, ferramen-
tas e proposições pra-
ticadas pelas unidades 
museais, escolhemos 
um conjunto reduzido e 
complementar de ati-
vidades que pudessem 
integrar as ações em 
andamento do projeto 
Pampulha Território Mu-
seus. No momento de 
elaboração, buscamos 
por boas práticas e pela 
maneira como as ações 
educativas expandem os 
conceitos de território, 
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Abra com delicadeza 
o Mapa. Nele você 
visualiza cada um 
dos pontos men-
cionados no ca-
derno de campo e 
nas cartas. A partir 
desta localização, 
é possível estabele-
cer relações espaciais 
que permitam uma visão 
panorâmica e, por isso, mais 
ampla do território, além de 
entender quais as melhores 
formas de traçar caminhos, 
rotas e desvios para percur-
sos pedagógicos, culturais e 
artísticos. O mapa foi base-
ado em imagens do territó-
rio geradas via satélite. Ou 
seja, usando o Google Maps 
ou outra ferramenta de ge-
olocalização da sua escolha, 
é possível ter a mesma ex-
periência do mapa da ver-

são impressa, 
inclusive 

com a 
possibili-
dade de 
criar de-
senhos 

virtuais 
com os 

elementos e 
recursos pró-

prios oferecidos pela ferra-
menta utilizada.

Incluímos uma tabela que 
organiza os conteúdos de 
todas as cartas. Você en-
contra por lá mesmo a for-
ma sugerida de uso destes 
recursos e, se necessário, 
você pode imprimir a ta-
bela, caso acesse apenas o 
material digital. 

Para além de pesquisar, 
educar e mediar, acredi-
tamos que o “como fazer” 
pode ser um dos caminhos 
para amplificar nossas 
ações no território. Deseja-
mos que as cartas desper-
tem em você a vontade de 
procurar mais informações, 
opiniões, reflexões e posi-
ções em livros, teses, revis-
tas, e publicações virtuais 
ou impressas.

• As cartas em branco 
possibilitam que você 
crie suas próprias fer-
ramentas de trabalho, 
tomando como base a 
ideia de “lotes vagos”, 
canteiros ou terrenos 
baldios -uma metá-
fora para os espaços 
nas tramas onde novas 
conexões acontecem - e 
considerando que aquilo 

que nos escapa também 
pode e precisa ter um 
lugar. As cartas em bran-
co tornam-se, assim, 
uma forma de ampliar e 
complementar as cone-
xões entre os conteúdos 
disponíveis a partir da 
necessidade de quem as 
explora em situações de 
“fazer junto” ou indivi-
dualmente. 

Caso sua versão do mate-
rial seja digital, invista um 
bom tempo em escolher as 
cartas com as quais você se 
identifica, e ao imprimir o 
conjunto, se possível, esco-
lha um papel de gramatura 
maior (como o sulfite 90 gr. 
ou o Canson) para prolon-
gar sua durabilidade.

TERRITÓRIO EDUCATIVO:  
UM CONVITE PARA A CRIAÇÃO DE CARTOGRAFIAS, TRA JETOS E SABERES NA PAMPULHA.

36 37

CADERNO DE CAMPO



dade de utilizar e atua-
lizar seu próprio mapa 
e suas cartas de acordo 
com as transformações 
do território e na medi-
da de suas descobertas, 
necessidades e possibi-
lidades.

Se você utilizar esse 
material em contexto 
escolar e/ou no museu, 
como parte de uma 
equipe educativa, vale 
a pena mergulhar um 
pouco nas tendências 
e fluxos que as cartas e 
o mapa podem revelar 
como modo de avalia-
ção e/ou diagnóstico do 
fazer mediação cultural. 

A publicação, Território Edu-
cativo - um convite para a 
criação de cartografias, tra-
jetos e saberes na Pampulha, 
integra o projeto Pampulha 
Território Museus realizado 
pela Prefeitura de Belo Hori-
zonte, por meio da Secretaria 
Municipal de Cultura e da Fun-
dação Municipal de Cultura, e 
pelo Instituto Periférico. Esta 
é uma iniciativa que procura 
sistematizar as vozes de todas 
as pessoas que passaram pelo 
território. Às educadoras, esta-
giárias, gestoras, pesquisado-
ras, funcionárias e aos educa-
dores, estagiários, gestores, 
pesquisadores, funcionários 
das unidades museais, profis-
sionais culturais e ao público 
participante das ações educa-
tivas, nossos mais calorosos 
agradecimentos. Cada voz é 
uma semente que dá sentido 
ao fazer da educação e media-
ção no território.  

QUEM FEZ ESTA 
PUBLICAÇÃO

Não existe nenhum tipo de 
hierarquia ou ordem line-
ar para o uso de qualquer 
parte integrante desta 
publicação. Por exemplo, 
uma carta recheada com 
bastante conteúdo escrito 
e nenhuma imagem pode 
gerar encontros tão poten-
tes quanto uma carta com 
imagens e poucas palavras. 
Reconhecer e valorizar este 
aspecto é fundamental para 
potencializar suas escolhas. 

Sabemos que existirão 
tensões, tendências e fluxos 
naturais, especialmente, 
quando as propostas fo-
rem utilizadas em coletivo, 
e acontecer de algumas 

cartas serem experimenta-
das em alguns contextos e 
outras menos. 

Também sabemos que ha-
verá pontos no mapa mais 
importantes em algumas 
atividades do que em ou-
tras. Além disso, com o pas-
sar do tempo, algo que fez 
sentido registrar em 2021, 
talvez, tenha sofrido altera-
ções ou deixado de existir. 
Caso isto ocorra, avalie a 
potência deste aconteci-
mento e seus possíveis des-
dobramentos pedagógicos.

Pode acontecer de certos 
conteúdos se tornarem 
menos interessantes e úteis 
para algumas pessoas ou 
de perderem seus sentidos 
originais, num futuro que se 
mostra cada vez mais atra-
vessado por mudanças e 
incertezas. Por reconhecer-
mos isso, entendemos que 
cabe a você a responsabili-

FERRAMENTAS 
E CONCEITOS 
ÚTEIS 
CONVITES PARA 
A CRIAÇÃO DE 
CARTOGRAFIAS, 
TRAJETOS E SABERES
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