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RELATÓRIO TÉCNICO REFERENTE À ANÁLISE DE 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 E AO PERÍMETRO DE PROTEÇÃO ESTADUAL, 

ÁREA ENVOLTÓRIA DE BENS PROTEGIDOS PELO IEPHA 

1- CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Em 28/07/2022 o requerente apresentou pelo BH Digital proposta de Arte Urbana para análise e 

aprovação da DPCA, protocolo 31.00355505/2022-52, tratando-se de uma instalação que faz parte 

da 7ª Edição do CURA, que ocorrerá no período de 15 a 25 de setembro. O festival conta ainda 

com a realização de outras intervenções (já aprovadas pela DPCA e/ou pelo Conselho) compostas 

de pinturas em empenas de edificações localizadas no entorno da Praça Raul Soares. A instalação 

proposta deverá ser realizada na própria Praça Raul Soares, bem tombado pelo CDPCM-BH 

pertencente ao Conjunto Urbano Praça Raul Soares - Avenida Olegário Maciel, pertencente também 

ao perímetro de proteção estadual, área envoltória de bens protegidos pelo IEPHA. 

O projeto em pauta nesta análise prevê uma intervenção artística sob a curadoria do grupo CURA, 

a ser realizada no âmbito do festival supracitado. Trata-se de uma instalação intitulada "Levante" 

de autoria da artista plástica ceramista Selma Abdon Calheira. A documentação apresentada para 

abertura do protocolo solicitando análise e autorização para realização da intervenção de arte 

urbana segue anexo a este relatório. As representantes do Cura esclareceram dúvidas com a equipe 

técnica da DPCA que as orientou quanto às restrições existentes na área solicitando atualizações, 

se houvesse. 

Por se tratar de bem tombado pertencente a Conjunto Urbano protegido pelo CDPCM-BH, além da 

incidência de proteção do Estado, IEPHA e eventual impacto da intervenção no bem e ambiência 

protegidos, a DPCA elaborou este relatório para viabilizar a análise técnica sobre a intervenção com 

os detalhamentos e especificações das intervenções propostas e imagens/esboços com fotos 

inserções da intervenção pretendida a partir de diferentes perspectivas. O projeto indicando 

materiais e técnicas, as dimensões, modo de afixação e de suporte e outras informações foram 

detalhados conforme o que se segue neste relatório. 

Destacamos que os responsáveis pela intervenção deverão providenciar a logística que será 

necessária para montagem de toda a estrutura pretendida para as intervenções na praça indicando 

ainda as medidas e precauções que serão tomadas para proteger os bens integrados/monumentos 

que compõem o Patrimônio Cultural evitando que esses elementos possam sofrer quaisquer danos 

ou deteriorações a partir da intervenção pretendida. Ao término, toda a estrutura da instalação 

deverá ser removida e o espaço “devolvido” à cidade sem danos ou prejuízos ao Patrimônio Cultural. 

Para essa intervenção especificamente, a DPCA recomenda o acompanhamento por perito em 

estruturas para atestar a capacidade de carga no local onde pretendem instalar as esculturas sendo 
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recomendável também providenciarem um registro do estado de conservação da praça e seus 

monumentos antes da intervenção. Destaca-se ainda a importância de se preservar o calçamento 

original da praça em Pedras Portuguesas e outros elementos (técnicas e materiais) originais que 

compõem o espaço que devem ser mantidos em sua integridade física e estética. 

Se houver iluminação cênica durante esta etapa do festival do Cura, a DPCA recomenda que seja 

ainda apresentado projeto ou descrição especificando a iluminação que deverá ser alterada durante 

o período, além de todas as demais informações complementares necessárias para viabilizar 

análise e aprovação. Todo o material protocolizado pelo BH Digital segue em anexo a este com as 

imagens e detalhamentos apresentados pelo requerente. 

Assim, o objeto desta análise é composto de instalação de caráter temporário (previstas apenas 

para durar o período do festival, devendo abranger tempo para montagem e desmontagem) da arte 

urbana a ser realizada na Praça Raul Soares (instalação de esculturas em tamanho natural). No 

mesmo período deverá acontecer a execução dos painéis que serão pintados nas empenas de 

edifícios localizados na circunvizinhança da mesma praça conforme propostas já aprovadas pela 

DPCA ou pelo CDPCM-BH considerando o valor artístico e cultural das intervenções, a qualidade 

da curadoria já consolidade em BH e por dialogarem com a Cultura e com a cidade agregando-lhes 

valor. Ressalta-se mais uma vez a necessidade de que todas as intervenções previstas para este 

festival, sejam aquelas de natureza permanente como as de caráter temporário, contem ainda  

com anuência do órgão de proteção do Patrimônio Cultural no Estado, o IEPHA, por se tratar de 

bem protegido também naquela esfera, além de observar diretrizes e parâmetros urbanísticos de 

demais órgãos da PBH conforme legislação vigente que couber. 

2- A PROPOSTA: 

A arte urbana apresentada trata-se de uma instalação entitulada ”Levante”, obra da artista plástica 

Selma Calheira e traz como autoras do projeto expográfico Camila Schmidt e Fernanda Jacques 

que buecaram meios de viabilizar a obra contemporânea numa montagem de caráter cenográfico. 

A proposta contém 11 tipos de esculturas que representam figuras humanas estilizadas (de bustos 

e de corpos inteiros) com diferentes dimensões desde 1,50 metros de altura chegando a atingir 4,50 

metros e larguras variando de 1,00 a 1,80 metros. Confeccionadas originalmente em barro, a 

proposta da curadoria apresenta uma cenografia que remete ao trabalho realizado pela artista no 

sul da Bahia. 

Selma Calheira constituiu a empresa “Cores da Terra”, fundada em 1989 na cidade de Ibirataia 

localizada no sul da Bahia, juntamente com o designer Franz Rzehak. 

“Ela, uma mestiça de índio com espanhol e árabe, cresceu em contato com a natureza e 

hoje imprime sua marca através do barro, criando formas e expressões que dão vida à arte 

da cerâmica. Já Franz, é um alemão da região da Baviera, mas com espírito brasileiro, 

dotado de habilidade para contorcer o ferro e produzir diferentes objetos, promovendo a 
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arte singular de seus produtos no Brasil e no exterior. Dois designers de origens tão 

distintas, que, juntos, mergulharam em longas pesquisas e comungaram do mesmo desejo 

– esculpir, a partir do rústico, harmônicas obras de arte. A empresa transforma a cerâmica 

e o ferro em arte de forma sustentável, investindo em treinamento da mão de obra local, 

fomentando a identidade da região, que, por meio de sua produção, está gerando emprego 

e perspectivas de futuro. Toda a produção da Cores da Terra é artesanal e prima pela 

excelente qualidade e perfeição de seus produtos. As técnicas utilizadas em criação, 

modelagem e queima, têm sua origem em resgates culturais, como a indígena, e a 

valorização da natureza nativa. Algumas tintas utilizadas antes do objeto ir à queima são 

originados de diferentes tipos de argila, fruto de pesquisas realizadas pelos designers.”1 

Sobre THE VISITOR 120 (2021), outra obra da artista Selma Calheira, extraímos: 

“...Somente o barro mais fino e os pigmentos naturais selecionados criam amplitude na 

apresentação das figuras. Agora são feitos na "Cores da Terra", a mundialmente famosa 

oficina da Selma Calheira. Já criou mais de 100 empregos nesta região desfavorecida do 

Brasil. Homens, mulheres e jovens de origens modestas são pacientemente treinados e 

profissionalizados para se tornarem ceramistas qualificados. O interesse contínuo de Selma 

por argila e pigmentos naturais se reflete no nome "Cores da Terra" (cores da terra). Selma 

Calheira recebeu o prêmio "Gente que Faz" por seu trabalho com pessoas economicamente 

desfavorecidas em uma das áreas mais pobres do Brasil. Seu sonho se tornou realidade: 

com sua ajuda, as pessoas da região podem viver com dignidade com o que ganham. Seu 

trabalho foi exibido no Carroussel du Louvre em Paris, Expo 96 em Nova York, Bazar anual 

da ONU Geneva e várias outras exposições.”2 

A obra contemporânea da artista e sua linguagem que busca resgatar nossas origens culturais 

dialoga intimamente com a proposta do 7º Festival do Cura em BH. O termo “Levante”, num conceito 

popular, pode passar a ideia de insurreição, motim, revolta. Num contexto mais erudito, pode 

englobar vários outros significados, dentre eles destacamos a ideia de insurgência, de movimento 

de reação, ou simplesmente de se erguer e caminhar sem descanso. O conceito se mistura com a 

própria natureza da obra que é temporária, não tem caráter de permanência. Pode também referir-

se a região a oriente de um ponto ou ao ESTE, NASCENTE, ORIENTE, ou ainda ao conjunto dos 

países da Ásia, incluindo algumas regiões da Europa oriental ou do Norte de África.3 

De acordo com o Memorial Descritivo e imagens apresentadas, ocupando o quadrante oeste da 

Praça, a proposta do “Levante” prevê o posicionamento de cerca de 47 (quarenta e sete) esculturas 

distribuídas em uma área de 1052m² de costas para o centro onde fica a fonte. As peças serão 

posicionadas no eixo leste - oeste da praça Raul Soares desde a fonte até a direção da Av. 

Amazonas. Em razão de adequações de natureza financeira, de acordo com informações prestadas 

                                                
1 “Selma Calheira”, in https://casadealessa.com.br/produto/selmacalheira/ [consultado em 12/08/2022] 
2 “THE VISITOR 120 (2021)”, in https://www.artmajeur.com/pt/selma-calheira/artworks/14186795/the-visitor-120 
3 "levante", in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2021, 
https://dicionario.priberam.org/levante [consultado em 12-08-2022]. 
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em 11/08/2022, a proposta foi reduzida para 26 (vinte e seis) esculturas distribuídas na mesma 

área. Abaixo a implantação proposta inicialmente e outra atualizada: 

 

Implantação proposta inicial de 28/07/2022. 

 

Implantação proposta atualizada em 11/08/2022. 

Na proposta atualizada, o requerente apresentou também cortes longitudinais na escala de 1:20: 
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As esculturas estarão distribuídas em sua maioria na parte gramada sobre base de apoio estrutural 

emborrachado para evitar atrito direto com o chão. Algumas peças serão posicionadas sobre o piso 

de pedra portuguesa da praça considerando as passagens de acordo com as normas de 

acessibilidade desempedidas. A proposta prevê que essas esculturas também receberão base de 

proteção emborrachada entre a peça e a pavimentação. O peso médio varia entre 60 a 100 kg 

conforme as alturas de cada escultura: 1,5m / 2,15m / 2,65m / 3,20m / 3,85m / 4,5m. Abaixo a 

implantação do Levante: 

 

O peso das peças será distribuído em bases de 0,60 a 1,5m de diâmetro. Para a execução da 

montagem, as esculturas serão posicionadas com auxílio de guincho e de força humana. Para a 

manutenção das peças na posição “em pé”, cada escultura conterá na parte interior da base sacos 

contendo areia e brita como lastro. Na desmontagem, também com apoio de guincho, as esculturas, 

as bases emborrachadas e estruturas de lastro de areia/brita serão inteiramente removidas. As 

peças serão confeccionadas com materiais segundo esquema abaixo: 
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O projeto executivo apresentado em material complementar trouxe imagens de referência da obra 

de Selma Calheira, elevações e detalhamentos do lastreamento que servirá de base para 

manutenção das estruturas propostas: 
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Abaixo seguem imagens/layouts da intervenção proposta: 

 

 

 

 

Proposta inicial 
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Material apresentado na proposta atualizada em 11/08/2022, esboço da situação das 26 peças a 
serem instaladas na Praça Raul Soares. 

Dado o caráter temporário/provisório da instalação cenográfica que reproduz a proposta 

desenvolvida no sul da Bahia pela artista plástica Selma Calheira, as medidas preventivas que 

serão tomadas tanto na montagem como na desmontagem da obra “Levante”, o impacto positivo 

e salutar que representará para a Cultura, para a praça tombada, para a ambiência e o entorno do 

Conjunto protegido da Praça Raul Soares, consideramos a proposta passível de aprovação. 

Contudo, os promotores da intervenção urbana devem ficar responsáveis pela manutenção, 

conservação e preservação da Praça antes, durante e depois da evento. 

As informações, imagens e demais detalhes de cada intervenção, técnicas e materiais a serem 

empregados e todas as estruturas que serão necessárias se encontram no material apresentado 

pelo proponente que seguem também anexo a este relatório. A logística para execução dos 

trabalhos fica a encargo do promotor que deve observar as diretrizes gerais de proteção abaixo 

para realização de eventos,dentre outras medidas que possam ser necessárias para se garantir a 

integridade física e estética do(s) bem(ns) tombado(s) e do Conjunto Urbano, conforme as 

especificidades do caso: 

1. Não transitar ou estacionar veículos no piso da praça e/ou em cima dos passeios, durante o 

evento, sua montagem e/ou desmontagem; 

2. Utilizar grades (tipo alambrado) ou fitas (o que for mais eficiente) para manter a integridade dos 

bens e dos canteiros, se ou quando houver, protegendo esculturas, monumentos e jardins, dentre 

outros elementos no entorno do evento; 

3. Para a montagem de equipamentos ou de estruturas, quando necessárias, que utilizem pés de 
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metal ou material cortante, exige-se protetor de borracha ou similar entre o piso e as sapatas dos 

equipamentos, para preservação do piso ou dos revestimentos originais da praça; 

4. O promotor do evento responde por qualquer degradação que possa ser causada à Praça ou 

sobre outros bens que houver na área e que possam ser danificados em função do mesmo evento; 

5. Em caso de degradação causada pelo evento, a DPCA/FMC deverá ser consultada para análise 

e aprovação das soluções a serem apresentadas e providenciadas pelo Promotor do evento; 

6. Deverão ser atendidas todas as exigências do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, 

relativas à prevenção contra incêndio e pânico, quando for o caso; 

7. Providenciar a limpeza do local, bem como do seu entorno, com varrição e lavagem do piso, 

durante o festival e imediatamente após o término do evento; 

8. Zelar pela presservação da integridade de equipamentos, monumentos, jardins e espécimes 

arbóreos providenciando sua proteção preventiva, se ou quando for o caso. 

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. 

Qualquer intervenção, seja ela artística ou não, na área que compõe a Praça Raul Soares bem 

como em seu entorno para o festival deverá contar com aprovação do CDPCM-BH ou do órgão 

gestor do Patrimônio Cultural, bem como com anuência do IEPHA, órgão responsável pela proteção 

cultural do bem na esfera estadual. 

De acordo com as informações e imagens apresentadas, analisando o impacto positivo que o 

Festival produzirá sobre o Patrimônio Cultural de um modo geral, a DPCA considera as intervenções 

propostas passíveis de aprovação. 

3- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A equipe técnica da DPCA analisou a proposta apresentada pelo Cura que deverá ser realizado no 

período de 15/09 a 25/09/2022 na Praça Raul Soares, instalação da ceremista Selma Calheira 

composta nesta ocasião de 26 esculturas em tamanhos variados e de caráter temporário a serem 

implementadas na Praça Raul Soares no escopo do 7º Festival. Considerando toda a 

responsabilidade assumida pelas responsáveis do grupo Cura na conservação e preservação do 

bem tombado, monumentos, calçamento em Pedra Portuguesa e jardins da Praça, considerando 

que a instalação das estruturas das esculturas e eventual iluminação cênica têm natureza 
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temporária, considerando o impacto da intervenção na ambiência do conjunto urbano e que ainda 

a ação/intervenção compõe iniciativa de fomento e de estímulo às artes e à Cultura, bem como por 

promover a valorização do Patrimônio Cultural agregando-lhe valor, considerando por fim que nesse 

sentido as intervenções produzirão impacto positivo na paisagem e na ambiência dos Conjuntos 

Urbanos e sobre os bens protegidos pelo CDPCM-BH, a DPCA considera a proposta do Festival 

do Cura passível de aprovação. 

Ressalta-se que a realização do Festival do Cura é de inteira responsabilidade de seus promotores 

que deverão observar todos os cuidados necessários antes, durante e depois do evento para 

preservação do bem tombado (os monumentos, o calçamento, os jardins e a Praça Raul Soares 

como um todo) e demais restrições existentes em conformidade com as diretrizes de proteção 

estabelecidas pelo CDPCM-BH. As técnicas e os materiais originais existentes na Praça Raul 

Soares, em especial o calçamento em Pedra Portuguesa (e sua sensibilidade por se tratar de 

assentamento de pedras em areia com padrões definidos para a área) e os elementos de 

composição da fonte não poderão ser removidos, adulterados nem substituídos devendo serem 

preservados em sua integridade física e estética. Os interessados deverão verificar por laudo 

pericial a capacidade de carga do local ou providenciar responsabilização de RT habilitado relativo 

às estruturas das esculturas e o local onde permanecerão instaladas. Recomendamos ainda que 

seja elaborado relatório fotográfico contendo imagens do estado de conservação de cada elemento 

da praça, sobretudo sobre os quais estarão as  estruturas dos bonecos antes e depois do evento. 

Os jardins da praça deverão ser recompostos, se for ocaso, respeitando o projeto paisagístico 

existente. 

As estruturas de apoio para o festival, desde os suportes até a iluminação cenográfica, deverão ser 

instaladas e removidas  adequadamente e os responsáveis pelo festival deverão providenciar a 

limpeza e a manutenção do local durante o evento, a segurança dos usuários e, quando da 

“devolução” do espaço à cidade eventual recomposição do que se fizer necessário. Para a 

instalação, os responsáveis deverão zelar e cuidar pela conservação durante sua execução, 

verificando materiais e  técnicas originais existentes no local. Posteriormente, se forem 

necessárias intervenções de conservação/manutenção, a DPCA deve ser previamente comunicada 

para analisar as soluções e aprová-las. O Cura deve acompanhar todo processo e providenciar a 

conservação da intervenção de modo a mitigar qualquer impacto negativo que possa apresentar 

aos bens protegidos e/ou para a paisagem urbana. 

Este é nosso relatório que encaminhamos para análise e deliberação do Conselho. 
 

Belo Horizonte, 12 de agosto de 2022. 
 

 

Maria Helena de Rezende Costa 
Engenheira Civil – 000126-4 

DPCA/FMC 
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