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CONSELHO DELIBERATIVO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE 

PARECER TÉCNICO 

Ref.: Análise e deliberação sobre Projeto de Arte Urbana para instalação intitulada “Levante”, a ser realizada na 
Praça Raul Soares, bem tombado pelo CDPCM-BH, pertencente ao Conjunto Urbano Praça Raul Soares – 
Avenida Olegário Maciel. 

 

HISTÓRICO  

O presente Parecer Técnico fundamenta-se nas informações apresentadas no Relatório Técnico Projeto de Arte Urbana 
para instalação intitulada “Levante”, elaborado pela Engenheira Civil da DPCA/FMC, Sra. Maria Helena de Rezende 
Costa, datado de 12 de agosto de 2022. 

O Relatório Técnico apresenta o processo de tramitação da solicitação de instalação de arte urbana, integrante da 7ª 
edição do Festival CURA, a realizar-se entre 15 e 25 de setembro próximos. O requerente protocolou a proposta para 
análise da DPCA em 28 de julho de 2022 (protocolo n. 31.00355505/2022-52), anexando ao processo projeto relativo à 
instalação que consta de memorial descritivo, croquis do sistema estrutural, laioute de implantação das esculturas no 
contexto da Praça Raul Soares, elevações e perspectivas, curriculum vitae da escultora Selma Abdon Calheira, e projeto 
executivo da instalação, em que constam imagens de referência, elevações e detalhes de lastreamento das peças. 

A instalação “Levante” trata de obra efêmera integrante do referido festival, de curadoria do grupo CURA, elementos 
escultóricos elaborados por Selma Abdon Calheira e cenografia de Camila Schmidt e Fernanda Jacques. Ocupará 
1052m2 entre calçadas e jardins da Praça Raul Soares e contará com 26 (vinte e seis) esculturas – originalmente 47 
(quarenta e sete), reduzidas por motivos financeiros – de modelos e dimensões diversos.  

Considerando ser a Praça Raul Soares bem tombado por este Conselho, integrante do Conjunto Praça Raul Soares – 
Avenida Olegário Maciel, e constar, ainda, como parte de perímetro de proteção estadual de bens tutelados pelo 
IEPHA/MG, fez-se necessária a orientação da proposta e a avaliação técnica da DPCA/FMC, bem como anuência deste 
Conselho. 

 

ANÁLISE  

O Relatório Técnico organiza as informações acerca da instalação temporária em tela, apresentando inicialmente as 
características do projeto: 11 tipos de esculturas que representam figuras humanas estilizadas (de bustos e de corpos 
inteiros), com dimensões que variam entre 1,50 e 4,50m de altura, 1,00 a 1,80m de largura, e peso entre 60 e 100kg, 
apoiados em bases de 0,60 a 1,50m. Confeccionadas originalmente em barro, as peças contam com estrutura em mdf, e 
revestimento em tela em aço galvanizado recoberta por atadura gessada e pintura em tinta de terra. Considerando o 
peso e a altura das peças, está previsto o lastreamento das bases com sacos de areia e brita e o revestimento com 
manta emborrachada na face em contato com o piso, sendo esse aspecto ressaltado diversas vezes no Relatório 
Técnico. Cabe destacar que a maior parte das esculturas está distribuída sobre os jardins, o que não minimiza a 
responsabilidade de conservação por parte do proponente. 

O Relatório apresenta, ainda, breve biografia da artista plástica Selma Abdon Calheira, e suas atividades no resgate da 
arte nativa através da cerâmica, por meio da empresa “Cores da Terra”, em parceria com o designer Franz Rzehak. 

Passa-se, então, à narrativa conceitual da obra em tela, em que se destacam os valores insurgentes que se percebe na 
natureza potente das esculturas, e na denominação que resgata o alinhamento cósmico com o nascente, eixo de 
posicionamento na Praça Raul Soares.  
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No que tange as diretrizes de preservação e intervenção, o Relatório Técnico elenca 8 pontos, em que se destaca a 
necessidade de salvaguardar a Praça Raul Soares. A esses se acrescentam outras recomendações, de mesma 
natureza, que devem ser estritamente observadas pelo proponente, e que citamos: 

“A DPCA destaca que ficam vedadas alterações, remoção ou substituição dos elementos originais da Praça, calçadas e 
revestimentos em Pedra Portuguesa assim como materiais e técnicas empregados na fonte ou em quaisquer elementos 
de composição da Praça. O gramado/piso e composição paisagística dos jardins deverão ser recompostos/recuperados 
ao final do festival. O grupo deve ainda ficar responsável por zelar pela conservação de todos os elementos que 
compõem o bem tombado e pela preservação de sua integridade física e estética assumindo o compromisso de 
“devolver” a Praça em perfeito estado de conservação podendo ser responsabilizado administrativamente por quaisquer 
danos que causarem ao bem, sem prejuízo de outras responsabilizações nas esferas civil e penal.” (DCPA, 2022) 

Ao longo de todo o texto, o Relatório Técnico é enfático ao demandar que a Praça Raul Soares e os bens, pisos e jardins 
integrantes sejam conservados integralmente, assumindo o proponente a responsabilidade do acompanhamento da 
execução, segurança durante o evento e desmontagem da instalação, demanda com a qual concordamos plenamente. 
Especial atenção deverá ser dada ao calçamento em pedra portuguesa com desenhos de linguagem marajoara, tão 
representativos do bem cultural, sem demérito da conservação dos demais elementos integrantes. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS E VOTO 

É notória a contribuição para a qualificação da paisagem do hipercentro de Belo Horizonte, bem como a agregação de 
valor a bens culturais não tutelados, que o Festival CURA vem promovendo ao longo de suas edições. Consideramos de 
especial importância o desvelamento do patrimônio da cidade, retirando do anonimato edifícios e espaços antes 
considerados meras massas construídas destituídas de qualidade porque não caracterizados pela excepcionalidade; 
antes, o Festival contribui para um olhar acurado sobre o cotidiano da cidade, sobre a linha do horizonte que a “selva de 
pedra” desenha, imprimindo sobre a mesma cores e conceitos que resgatam a cultura dos esquecidos. 

A Praça Raul Soares – a Raulzona – ganhou novo fôlego como espaço urbano de relevância para o patrimônio cultural 
de Belo Horizonte quando das intervenções da 6ª edição do Festival CURA, realizada em 2021. A proposta em tela, 
ainda que configure instalação temporária, contribui, em parceria com as intervenções que a antecederam e aquelas 
previstas para o presente ano, para a consolidação da imagem dinâmica e viva da cidade. 

Diante do exposto e desde que sejam atendidas as recomendações indicadas no Relatório Técnico, sou favorável à 
aprovação do Projeto de Arte Urbana para instalação intitulada “Levante”, a ser realizada na Praça Raul Soares durante 
a 7ª edição do Festival CURA. 

Salvo melhor juízo do CDPCM-BH, este é o meu parecer. 

 

 

Belo Horizonte, 23 de agosto de 2022 

 

 

Vanessa Borges Brasileiro 
Conselheiro Suplente 
Representante da Universidade Federal de Minas Gerais 
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