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UM MAPA PARA A CRIAÇÃO DE MUITAS CARTOGRAFIAS PARA A PAMPULHA
“A cartografia é um método de investigação que não
busca desvelar o que já estaria dado como natureza
ou realidade preexistente.
Partimos do pressuposto
de que o ato de conhecer é
criador da realidade, o que
coloca em questão o paradigma da representação”.
Virgínia Kastrup
Trecho do texto
Cartografar é traçar um
plano comum
(2013)
“(...) todo ato de conhecer
traz um mundo às mãos,
[...] todo fazer é conhecer,
todo conhecer é fazer”.
Humberto Maturana e
Francisco Varela

Este mapa é uma ferramenta. Uma lupa. Uma
canoa. Um par de binóculos. Um pedaço do tecido
que compõe o território.
Nele, cada aproximação,
distanciamento ou deslocamento pode desdobrar
possibilidades e oportunidades de tomar contato
ou adentrar caminhos por
ruas e águas, moradias,
marcos históricos, sociais
ou afetivos, pontos de
interesse e lotes vagos…

Trecho do livro A árvore
do conhecimento (2001)

Este mapa também é
uma promessa de cartografias sensíveis e um convite para percursos mutáveis, que precisam ser descobertos
e vivenciados, tão logo identificados pela
ponta de seu dedo ao percorrer a lisa matéria da tela ou a macia extensão do papel
impresso como passos largos no chão do
território.
Projete-se no território. Busque um ponto
de partida e tente, por dentro, expandir seus
horizontes atravessando as muitas manchas
que constituem este espaço - que não é
feito de bordas, mas de texturas e contornos
e margens que se expandem e contraem
numa dança com as muitas camadas de
tempo marcadas nele.

Esta parte do Território
Educativo reúne dois modos complementares de
acessar o território.
Primeiramente,
uma tabela na qual estão
cartografadas possibilidades, convites, temas,
propostas e mediações,
reunindo, desta forma, os
muitos recursos de educação museal e educação
patrimonial praticados
pelos museus do território
da Pampulha.
Trata-se de uma sistematização dos conteúdos de
cada uma das 44 cartas
que integram o material, na
perspectiva de Maturana e
Varela (2001) e também de
Virgínia Kastrup, segundo
a qual conhecer é fazer e
vice-versa. E os fazeres aqui
podem ser tão múltiplos
quanto os saberes: fazer-ver, fazer-conversar, fazer-pensar, fazer-registrar,
fazer-projetar, fazer-encantar, fazer-nada para esvaziar e só estar no território.
Neste formato, desejamos
tanto facilitar o acesso ao

universo de informações
e reflexões contido nas
cartas, quanto ampliar
as opções de trajetos e
conexões a partir delas.

com o auxílio da ferramenta Street View, buscando pelas linhas, nomes de ruas e pontos de
interesse demarcados ou descobrindo relevos,
marcos ou características que você não teria
percebido de outra forma.

O segundo modo é por
meio de um mapa produzido com imagens
geradas via satélite. Ou
seja, usando o Google
Maps ou outra ferramenta de geolocalização online da sua escolha, você
pode, facilmente, buscar
por mais formas de se
aproximar deste território para além da versão
impressa ou digital.

Optamos por um mapa sem textos, sem nomes
de ruas, estabelecimentos ou instituições, mas
que ao destacar a imagem das três unidades
museais da Pampulha (Casa do Baile - Centro
de Referência de Arquitetura, Urbanismo e Design, Museu Casa Kubitschek e Museu de Arte
da Pampulha) oferece pistas para que você
crie suas próprias cartografias. Para o bom uso
deste recurso, você pode traçar trajetos, desenhar desvios e marcar com asteriscos e outros
símbolos tudo o que chamar sua atenção, em
gestos comuns de quem investiga o território
em situação de viagem ou de expedição.

Utilizamos um mapa,
dentre outras coisas,
para nos localizar. Diante da sensação de estar
perdida, a pessoa que
tem um em mãos volta
a ter opções, escolhas e
caminhos possíveis. Convidamos você a utilizá-lo,
também, para se perder
na imagem, contemplando o território de
um outro ponto de vista.
Algumas formas de fazer
isso é projetando-se nele

Quais outros pontos são importantes
para você na região?
Quais você gostaria que outras
pessoas conhecessem?
Registre aqui os nomes de todos os lugares que
você quer registrar em seu mapa.

TÍTULO

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

CONTEÚDO

PALAVRAS-CHAVE

1942 - 2042

CB 1

Recorte temporal de um século abrangendo o período entre
1942 e 2042

Destaque de marcos temporais da Casa do Baile, com um exercício de imaginação e projeção de futuros
possíveis para a instituição cultural.

Casa do Baile, instituição cultural,
passagem do tempo, mudanças

O lugar da
paisagem

CB 2

Imagem da planta geral da Casa do Baile - Centro de Referência
em Arquitetura, Urbanismo e Design

Exercicio de mediação cultural em torno de uma pergunta, com as imagens de diversas paisagens observadas
sob diferentes pontos de vista a partir da unidade museal.

Pontos de vista, paisagem

Quando o
sol se põe

CB 3

Fotografia da obra Enamorados (2004), de Laura Belém

Informações, contextualização e propostas de mediação cultural da obra Enamorados (2004), de Laura Belém.

Ocupação urbana, comunicação,
relações

Sem pálpebras

CB 4

Imagem de aparelhos de captação de imagens ou sons

Sugestão de exercício de criação de três percursos sonoros pela Pampulha.

Percursos, sons

Território, fotografia, memória

Seu Antônio

CB 5

Retratos de Antônio Lucindo

Apresentação de Antônio Lucindo, porteiro da casa do Baile. Citação de Milton Santos sobre o conceito de
território. Indicação de recursos extra, tais como um relato de Antônio, registros de atividades educativas
realizadas na exposição e artigo de Milton Santos completo.

Uma outra
paisagem

CB 6

Convite para navegar a Lagoa da Pampulha de barco

Exercícios de atenção e observação da paisagem. Definição do conceito de paisagem sonora. Citação de
Rodrigo Moura sobre percepção e construção da paisagem e mais um conjunto de referências sobre o assunto.

Paisagem, percepção,
observação

Como ler
um jardim

MAP 1

Fotografias da obra Pensamento do fora (2002), da artista
Marilá Dardot.

Exercício de aproximação da mediação nos jardins do museu articulando aspectos do trabalho de Marilá Dardot.

Jardins, natureza, cultura

Imagine
grandes
insetos

MAP 2

Imagens da obra Mundus Admirabilis (2007), de Regina Silveira

Exercício de criação de sistemas a partir de citações do entomólogo, Ângelo Machado, e de uma
contextualização da exposição Mundus Admirabilis (2007), de Regina Silveira.

Insetos, instalação,
comportamento, relações

MAP 3

Fotografia de um cartão postal do Museu de Arte da Pampulha

"Exercício de mediação cultural sobre a presença da arte no museu, envolvendo uma pergunta, o depoimento
de Sylvio Emrich sobre visitação ao museu com crianças, as imagens das edificações do museu, dos esboços de
Sylvio Emrich e de (uma?) exposição.

insetos, instalação,
comportamento, relações

Uma bola no
museu

MAP 4

Fotografia do espaço interior do Museu de Arte da Pampulha
com um exercício de descrição e leitura de imagem e duas
perguntas reflexivas sobre o que podemos fazer em museus.

Perguntas e citações sobre lazer, tempo livre e ócio.

Lazer, cultura

Verbo Mediar

MAP 5

Tabela com a conjugação do verbo mediar

Exercício de reflexão sobre o que pode ser mediado no Museu de Arte da Pampulha, contextualizando o
patrimônio cultural material e imaterial da instituição.

Mediação na arte, patrimônio
cultural, relações entre arte e vida

Você acolhe o
museu acolhe

MAP 6

Fotografia de detalhe da parte externa do Museu de Arte da
Pampulha

Exercício de reflexão sobre mediação cultural na em arte a partir de citações do educador Pablo Helguera e das
imagens da atividades educativa chamada Território do Sensível.

Mediação cultural, percepção,
sensível, arte

Nos detalhes

MCK 1

Fotografias de detalhes de elementos presentes no Museu
Casa Kubitschek. Imagem da planta baixa em 1948.

Exercícios de mediação cultural com imagens de elementos do museu.

Arquitetura, patrimônio material,
morar

Descrever o
morar

MCK 2

Convite à reflexão com uma pergunta sobre "morar"

Pistas para a realizção de uma conversa sobre morar, moradias e imaginação a partir do livro A boa forma da
cidade de Kevin Lynch.

Moradia, bem viver, cotidiano

Modos de
morar

MCK 3

Fotografia do Museu Casa Kubitschek visto da rua onde se
localiza

Informações sobre o surgimento do Museu Casa Kubitschek e sobre a construção da casa.

Arquitetura, modos de viver,
moradia

Corpo d’água

MCK 4

Fotografia da piscina e fotografia da transformação do mesmo
espaço em jardim aquático no Museu Casa Kubitschek

Informações históricas sobre a natação como lazer na Pampulha, seus recursos hídricos e as piscinas das casas
da região.

Lazer, recursos hídricos, usos da
cidade

Jardins:
Patrimônio e
Memória

MCK 5

Quatro imagens dos bordados e os depoimentos das
participantes da oficina de bordado “O Jardim que Mora em
Mim” e “Aves da Pampulha”

Informações e reflexões sobre jardins históricos, os jardins do Museu Casa Kubitscek e o legado de Roberto
Burle Marx. Imagem do detalhe do jardim. Referência da Biblioteca Virtual da Fundação Municipal de Cultura.

Jardim histórico, bordado,
patrimônio vivo, Burle Marx

Universo
doméstico

MCK 6

Fotografia de tigela da marca Nadir Figueiredo que integram o
acervo do Museu Casa Kubitschek

Reflexão sobre objetos cotidianos e modos de morar.

Objetos, design, coleção
Território, Pampulha, paisagem
cultural

Onde está
a arte?

Ao Redor

TE 1

Textos

Apresenta a ideia de território e aponta o recorte para a Pampulha contextualizando origens e convidando à
investigação da Paisagem Cultural Moderna.

Minas Gerais,
Brasil

TE 2

Mapa do estado de Minas Gerais em destaque, contextualizado
no território brasileiro com mapa de apoio em tamanho menor

Três exercícios de investigação propostos a partir de das respostas dadas à avaliação diagnóstica de repertórios
realizadas com dos participantes de atividade de mediaçào cultural ou educação patrimonial.

Minas Gerais, cultura brasileira,
sociedade

Belo Horizonte,
Minas Gerais

TE 3

Mapa da cidade de Belo Horizonte destacando suas regiões
administrativas. Mapa contextualizando BH em MG e no Brasil
em tamanho menor que o primeiro

Pergunta disparadora de conversas em torno de um trecho do texto que aborda a construção de Belo Horizonte
como cidade planejada. Trecho do relatório escrito por Aarão Reis.

Belo Horizonte (MG), cidade
planejada, contextualização

Pampulha

TE 4

Mapa da região administrativa da Pampulha com delimitação da
gestão compartilhada

Perguntas que estimulam a comparação entre dados estatísticos sobre a Pampulha e o Estado de Minas Gerais
para promover a aproximação crítica sobre o território

Dados estatísticos, análise,
interpretação de dados

TE 5

Mapa da Bacia da Pampulha e com destaque para suas subbacias, contextualização e legendas

Pergunta disparadora de conversas sobre a Lagoa da Pampulha e os usos de suas águas, com informações
básicas sobre bacia hidrográfica que leva seu nome. Fragmentos de reflexões da revista Piseagrama sobre o uso
de bens, serviços e espaços públicos.

Lagoa da Pampulha, águas, Bacia
da Pampulha
Conjunto Moderno da Pampulha,
patrimônio da humanidade,
patrimônio cultural

Bacia da
Pampulha
Conjunto
Moderno da
Pampulha

TE 6

Trecho de texto do Iphan

Conversa sobre o Conjunto Moderno da Pampulha a partir de informações sobre suas especificidades e de uma
pergunta que amplia o olhar sobre a conquista do título de patrimônio da humanidade.

Fluxus e fixos

TE 7

Imagem de percursos e movimento. Texto com os conceitos
'fixos" e "fluxos", de Milton Santos

Instruções para criar percursos no território com o auxílio de aplicativos de georeferenciamento. Citações de
Eduardo Margani e Milton Santos.

Cartografias, mapeamento,
território

Ilha dos
Amores

TE 8

Fotografias da obra Ilha dos Amores (2012), de Nydia
Negromonte.

Proposta de conversa sobre arte, meio ambiente, ecologia e políticas públicas tomando como foco a Ilha dos
Amores em diálogo com a obra de Nydia Negromonte, exibido no Museu de Arte da Pampulha em 2012.

Políticas públicas, ecologia, arte

Encontre um
Jardim

TE 9

Fotografia de um jardim de Burle Marx e texto com proposição
para investigar jardins no território.

Proposta de exploração sensorial reflexiva dos jardins da Pampulha a partir da observação, percepção, análise e
interpretação de pistas.

Jardins, percepção, interpretação

Manifeste-se

TE 10

Fotografias do XI Salão Nacional de Arte, 1979 e da Festa de
Iemanjá na Pampulha, 1978

Exercício de educação patrimonial e mediação cultural sobre validação da manifestações culturais, incluindo
uma fotografia da Torcida de Deus, evento realizado no Mineirão em 1975

Manifestação cultural, repertório,
vida cultural

Mediação
Cultural

TE 11

Exercício de perguntas sobre a mediação cultural

Proposta de criação de frases e articulações sobre mediação cultural a partir de um exercício de escrita
combinatória.

Mediação cultural, estratégias,
articulação

TE 12

Verbete do Caderno da Política Nacional de Educação Museal
sobre mediação cultural, com uma pergunta para ativar
reflexões em torno do texto.

Texto do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional sobre educação patrimonial, com uma pergunta
para ativar reflexões em torno do texto.

Mediação cultural, educação
patrimonial, unidades museais

Intersecções
necessárias

TE 13

Quadro com uma nuvem de palavras sobre ações educativas
possíveis a partir da abordagem das equipes envolvidoas no
processo de criação da publicação. Comentário sobre as
formas de se relacionar com o território.

Apontamentos sobre participação e programação de atividades com públicos de instituições culturais. Citação
de Jane Jacobs sobre criar relações entre elementos distintos do território.

Participação, relações no
território, programação educativa

Moderno Modernidade Modernismo

TE 14

Verbetes de dicionário com as palavras moderno, modernista

Exercício de reflexão e diferenciação das palavras moderno, modernidade e modernismo

Moderno, modernidade,
modernismo

Museu

TE 15

Imagem de um diagrama e palavras relacionadas aos museus

Exercício de reflexão em torno da palavra museu.

Diagrama, museus, articulação

Ouvir o
território

TE 16

Pergunta sobre escutar

Lista com diversos tipos de escuta possíveis.

Escuta, estratégias, participação

Paisagem
Cultural

TE 17

Texto sobre critérios da Unesco para validação de patrimônios
culturais

Exercícios de mediação cultural e educação patrimonial em torno do conceito de paisagem cultural. As relações
entre natureza e cultura, explorando textos de documentos oficiais sobre o tema.

Paisagem cultural, documentos
oficiais, natureza/cultura

A paisagem
e a imagem

TE 18

Duas frases sobre as relações entre paisagem, imagem, corpo

Exercícios de investigação sobre modos de perceber e entrar em contato com a paisagem explorando diferentes
meios e ritmos para percorrer e interagir com o território.

Paisagem, corpo, imagem

Retrato
da Cidade

TE 19

Perguntas de ativação de memórias

Proposta de conversa sobre experiências pessoais em Belo Horizonte ou na cidade onde você vive e atua.

Memórias, percursos,
experiência

Cherô Guiné

TE 20

Fotografia do Portal da Memória visto de frente, com a escultura
de Iemanjá e pessoas reunidas

Exercício de mediação cultural com perguntas, leitura e interpretação de textos.

Iemanjá, patrimônio imaterial,
costumes

TE 21

Desenho que mostra a lagoa com os pontos do Conjunto
Moderno assinalado

Apresentação do Conjunto Moderno da Pampulha e uma pergunta sobre validação de parimônios culturais.

Conjunto Moderno da Pampulha,
patrimônio da humanidade,
patrimônio cultural

TE 22

Imagens da fauna da Pampulha: Garças, capivaras, pergunta
com exercício de imaginação

Propostas de mediação cultural articulando reflexões sobre os diversos modos de perceber um território, buscando
estabelecer projeções, relações e paralelos em torno de uma citação de Stephan Harding sobre animismo.

Etologia, animismo, imaginação

Mediação e
patrimônio

Uma lagoa
Ver como
uma garça

[CB] - Casa do Baile - Centro de Referência de Arquitetura, Urbanismo e Design [MAP] - Museu de Arte da Pampulha [MCK]-Museu Casa Kubitschek [TE] Território Educativo: Um convite para a criação de cartografias, trajetos e saberes na Pampulha.
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