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Carlos Magno de Moura Soares
Prefeito de Contagem

Renata Souza Lima
Presidenta da Fundação Cultural de Contagem - Fundac

A Revista por Dentro da História é um importante instrumento para que os contagenses conhe-
çam nosso Patrimônio Imaterial e Material e ajudem a preservar esse legado.

Destaco o papel da Fundação Cultural de Contagem, por meio do Conselho Municipal do Patri-
mônio Cultural-Compac.

Para conservar o legado, o Compac realiza um trabalho de grande relevância para o Município. 
O objetivo do Conselho é viabilizar o desenvolvimento da cidade, aliado à preservação de sua me-
mória. Em resumo, conectar o crescimento de Contagem com sua história, suas raízes. 

Em nome da Fundação Cultural de Contagem agradeço aos conselheiros por todo empenho e 
dedicação.

Desde o meu primeiro dia frente à Fundac, pude conhecer, profundamente, o nosso patrimônio 
histórico e me deparei com grandes problemas. A Casa de Cacos, por exemplo, fechada a mais de 
sete anos, porém, com o projeto executivo para revitalização da Casa já elaborado e a inscrição na 
Lei Federal de Incentivo, abrimos um novo capítulo nessa história. Assim que aprovado, buscare-
mos parcerias com as empresas privadas para a captação de recurso.

Outro bem histórico de Contagem, o Cine Teatro Tony Vieira estava em péssimas condições e 
não oferecia segurança ao público, uma vistoria do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil levou o local 
à interdição. 

A Fundac apresenta um novo cenário para o Cine Teatro, pois já se encontra em fase de elabora-
ção o projeto executivo. Assim como a Casa de Cacos, em breve vamos devolver aos contagenses, 
também esse espaço que se mistura com a história da cidade.

Sabemos que nossas raízes estão fincadas nesses bens culturais, por isso, vamos continuar traba-
lhando para preservar e divulgar nosso Patrimônio Material e Imaterial. 

CONTAGEM: IMPORTÂNCIA 
DO PATRIMÔNIO
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A nossa cidade é a nossa casa e também o retrato 
da nossa história. É o local da memória, dos aprendi-
zados do passado e do planejamento para o futuro. É 
o espaço de preservação dos nossos maiores valores: 
a cidadania, a diversidade, a afirmação cultural e a 
nossa identidade. A história de Contagem está inscrita 
diretamente no seu patrimônio - material e imaterial - e 
também, pelas páginas desta importante revista, que 
volta a ser editada pela prefeitura municipal no ano de 
2015. 

Sob iniciativa da Coordenadoria de Políticas de Me-
mória e Patrimônio Cultural, a “Por Dentro da História” 
integra o conjunto de ações de educação patrimonial 
do Município, reunindo reflexões, olhares e registros 
diversificados de uma cidade plural e em constante 
construção.

É especialmente significativo reeditar a revista no 
momento em que as políticas de patrimônio avançam 
de forma importante no município. Equipamentos 
públicos valiosos, como a Casa de Cultura Nair Mendes 
Moreira-Museu Histórico de Contagem, a Casa de Cacos 

de Louça, o Cine Teatro Tony Vieira, o Centro Cultural 
Prefeito Francisco Firmo de Mattos Filho e o Espaço 
Popular estão em processo de restauração, com pro-
jetos que ampliarão a proximidade dos contagenses e 
dos visitantes com a arte e a história locais.

O Centro de Memória do Trabalhador da Indústria 
de Contagem já está em obras. O conjunto paisagís-
tico do Morro Redondo passou, recentemente, por 
processo de tombamento. Tais empreendimentos são a 
senha para a formação crítica dos cidadãos no espaço 
e tempo, compreendendo quais são as suas origens e 
desafios coletivos.

Além disso, a crescente valorização da capoeira 
no município e o recente registro da Comunidade 
dos Arturos como Patrimônio Imaterial do Estado de 
Minas Gerais revelam o legado humano das políticas 
patrimoniais e suas possibilidades transformadoras 
na sociedade. Tudo está distribuído pelas próximas 
páginas,  das muitas que manterão acesa a luz da 
educação patrimonial e da cultura na nossa cidade. 
Boa leitura!

Tiago Alves Ferreira
Coordenador de Políticas de Memória e Patrimônio Cultural
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CASA DE CACOS: 
POTENCIALIDADES EDUCATIVAS¹

Gilson Rodrigues Mariano da Silva *

Esta pesquisa surgiu da necessidade de preservação e 
manutenção do patrimônio da cidade de Contagem, entre 
estes está a Casa de Cacos, um importante exemplar da 
arquitetura espontânea2, erguida no início da década de 
1960. O trabalho realizado por Carlos Luís de Almeida3 na 
Casa de Cacos, é hoje um marco na memória da cidade de 
Contagem e serve para alimentar o imaginário das pessoas 
que a conheceram nos anos 1960-80 e ainda despertar a 
curiosidade daqueles que passam diante da mesma. 

Buscou-se analisar e refletir sobre as potencialidades 
educativas que a Casa de Cacos oferece para o ensino de 
arte e para a educação patrimonial, almejando o reconhe-
cimento deste patrimônio, contribuindo para a valorização 
cultural, social e artística que a Casa traz para a sociedade 
local. Para tanto, foi necessário o levantamento de informa-
ções referentes à biografia do construtor da Casa de Cacos, 
além de dados sobre a construção e o processo de tomba-
mento da mesma. Em um segundo momento, salientou-se 
as características plásticas e históricas das coleções que a 
Casa possui, para então entender a correlação que existe 
entre o ensino de arte e a educação patrimonial e, assim, 

* Graduado em Artes Visuais Licenciatura pela UEMG - gilsonrodrigs@gmail.com

traçar um paralelo. Ao final, foram elaborados roteiros de 
mediação para profissionais da educação no espaço da 
Casa, almejando o contato direto dos alunos do ensino 
formal e informal com um objeto artístico, incentivando-os 
a alcançar uma postura preservacionista dinâmica.

BELEZAS CONSTRUÍDAS COM PEDAÇOS 

A história da Casa de Cacos começa a ser traçada ainda 
em Belo Horizonte, quando em 1941 o Sr. Carlos, como era 
chamado, se muda para a capital mineira com o objetivo de 
trabalhar no Instituto de Tecnologia Industrial com sonda-
gem e perfuração de solos. Carlos Luís de Almeida era famo-
so pelo hábito de colecionar objetos e, ao se aposentar, teria 
sido incentivado pela esposa, Aristolina Luiza Moreira, co-
nhecida como “Nhalina”, a “fazer vasos de flores e revesti-los 
com pequenos pedaços de louça quebrada, que encontrava 
nas ruas ou mesmo em casa, quando se quebrava alguma 
coisa”. 

Dizia o Sr. Carlos: “Sempre fui colecionador de objetos, 
como recortes de jornais, lápis, pedras e moedas, “minha es-
posa pediu-me que fizesse uns vasos diferentes para plantar 
flores, mas queria com caquinhos de louça para ficarem bem 
coloridos” (A GAZETA, 1975, p. 2). Esse depoimento, dado 
pelo construtor a um jornal, deixa explicita a sua ligação com 

1- Este artigo é uma adaptação do trabalho apresentado no III Encontro de Pesquisa em História (EPHIS), em maio de 2014 na UFMG.
2- Segundo (PEDRO, 2008) o termo Arquitetura Espontânea surge para designar construções “arquitetônicas” não tradicionais, feitas por pessoas que, sem ou quase sem 
formação na área projetam, e realizam seu universo próprio. A palavra “espontânea” é utilizada, pois esses projetos surgem de uma vontade pessoal do autor de realizar algo 
palpável e assim exteriorizar seus desejos carregados de fantasia e imaginação. Outros exemplos significativos deste tipo de arquitetura no Brasil podem ser observados na 
obra de Gabriel Joaquim dos Santos (Casa da Flor) e Estevão Silva da Conceição (Casa de Pedra), ambos responsáveis pela construção de casas similares a abordada neste texto.
3- Carlos Luís de Almeida nasceu em 1910 na cidade de Juiz de Fora/MG.

Casa de Cacos ainda sem modificações significativas - Foto acervo Casa da Cultura Nair Mendes Moreira Museu Histórico de Contagem 
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o “colecionismo” e também o empirismo que viria a guiar a 
edificação da Casa de Cacos. 

Satisfeito com o resultado obtido na realização desses va-
sos, resolveu revestir a parte interna do muro e o piso do jar-
dim, quando ainda morava na Rua Manga, no bairro Carlos 
Prates, em Belo Horizonte. O muro se apresenta como uma 
peça importante da obra do Sr. Carlos, pois precede a cons-
trução da Casa em Contagem e pode ser entendido como 
um esboço de toda a obra posterior. Após o falecimento do 
artista, a família vendeu o imóvel que guarda esse registro da 
obra do Sr. Carlos. Atualmente essa casa no bairro Carlos Pra-
tes se encontra sem nenhum tipo de proteção oficial, e por se 
tratar de um imóvel particular, corre o risco de ser extinto ou 
mesmo de perder suas características plásticas. 

A construção da Casa de Cacos data de 1963, quando o 
Sr. Carlos adquiriu em Contagem um imóvel para ser utiliza-
do como casa de campo no bairro Bernardo Monteiro. Com 
o tempo, a estrutura perdeu gradativamente suas caracte-
rísticas de residência, passando a ostentar qualidades inco-
muns, como a fachada coberta por bibelôs e as esculturas 
de animais no jardim, que chamavam a atenção de quem 
passava na rua. “A princípio - conta ele - todo mundo passou 
a zombar de mim, achando que eu estava ficando louco” 
(ESTADO DE MINAS, 1974). 

A edificação possui dois quartos, sala, cozinha, banheiro 
e um alpendre; ambientes que foram modificados entre as 
décadas de 1960 e 1980. Além da parte interna, foram re-
vestidos também na parte externa da Casa, esculturas, piso, 
muro e outros elementos. As modificações na Casa de Cacos 
findaram somente com o falecimento do Sr. Carlos em 04 de 
novembro de 1989. 

Tombada pelo Decreto Municipal de Contagem nº 10.445 
de 14 de abril de 2000, a Casa se encontra fechada desde 
2005, devido o risco que naquela ocasião apresentava aos 
visitantes por falta de manutenção do espaço físico. A es-
trutura do imóvel está comprometida por efeitos nocivos do 
tempo e em alguns lugares, parte do revestimento, veio ao 

chão. Esse tombamento faz parte das iniciativas do Conselho 
Municipal de Cultura e do Patrimônio Ambiental e Cultural 
de Contagem (COMPAC), que vem desenvolvendo ações bus-
cando a preservação da memória da cidade. No momento, 
existe uma licitação em andamento que prevê a realização de 
uma restauração que culminara com a reabertura da Casa.

O Sr. Carlos, ao selecionar, compor e construir formas 
com materiais que até então seriam descartados, exercitava 
o olhar e pensava no material que em suas mãos ganhava 
narrativas e significados. Talvez sejam justamente essas atitu-
des que tornem a Casa não somente um exemplar da arqui-
tetura, mas também um objeto portador de características 
artísticas. 

“Apesar de não possuir um conteúdo de contesta-
ção da arte ou do sistema capitalista, o trabalho do 
Sr. Carlos possui algumas características do movi-
mento Dada, como o uso de objetos produzidos em 
massa e seu deslocamento, além da irracionalidade 
das imagens construídas no ambiente da Casa. Por 
isso, desde seu surgimento, a mesma tem sido cha-
mada de arte, pois a impossibilidade de descrever tal 
criação, a falta de lógica e funcionalidade a transpor-
ta para o campo das artes (SILVA, 2013, p.23)”.

COLEÇÕES 

A arquitetura espontânea idealizada pelo Sr. Carlos, 
ultrapassa os objetivos finais da arquitetura tradicional de 
abrigar e proteger, passando a ser uma exteriorização de 
um desejo estético, que, neste caso, também pode ainda 
estar ligada a objetivos espirituais do autor. 

Em entrevista ao Centro Cultural de Contagem em 1999, 
Maria Ignez de Almeida, filha do Sr. Carlos, disse que este 
sempre manteve o hábito de colecionar objetos; na mesma 
ocasião, ainda cita uma coleção de minerais que fora doada 
ao Hospital da Baleia, mas que hoje se encontra desapare-

Muro no bairro Carlos Prates
Foto Gilson Rodrigues, 2013



7

cida. Essa necessidade do Sr. Carlos de colecionar objetos, 
aliada com a profissão de geólogo, talvez tenha realmente 
propiciado essa ação de separar, catalogar e organizar me-
todicamente, cacos de louça, porcelana e cerâmica. 

A Casa possui inúmeras metáforas criadas por seu 
construtor, ultrapassando assim o ato da representação; 
essa intenção pode ser entendida como uma ação artística. 
Ao criar seus personagens, como as esculturas do jardim e 
os mosaicos, lhes atribuía também sentidos e histórias. Esse 
imaginário cultivado pelo Sr. Carlos se constitui como um 
patrimônio imaterial, pois alimentava e propiciava um am-
biente de fantasia na comunidade local. É com a abertura 
da Casa e o resgate de suas histórias, por parte dos morado-
res locais, que esse patrimônio pode continuar vivo e trazer 
de volta a sua importância como um momento marcante na 
história da cidade. 

A diversidade de materiais presente na Casa de Cacos 
é uma das principais características desta obra, devido a 
grande quantidade de cacos de louça, porcelana e cerâ-
mica, estes dão nome à mesma, além de outros pequenos 
artefatos industrializados que adornam objetos e áreas 
menores da edificação, como minerais, escovas de dente, 
botões, seringas, dentaduras entre outros. Observa-se ainda 
um grande número de pequenos objetos (como moedas e 
ossos) acondicionados em potes de vidro e garrafas de leite 
Itambé, um sistema de catalogação usado pelo construtor 
da Casa, para guardá-los como parte de suas coleções. 

Estes “suportes de memória” narram silenciosamente 
a história e o uso que lhes eram dispensados durante a 
segunda metade do século XX. Há ainda, em algumas pare-
des externas da Casa uma coleção de minerais incrustados, 
que formam mosaicos geométricos, que talvez sejam uma 
alusão à sua antiga profissão de geólogo. 

Quando o Sr. Carlos revestia alguns objetos como o rolo 
de papel higiênico e os objetos pessoais (casaco, óculos, ca-
pacete…) subvertia o uso comum dos mesmos, inutilizando 
ou transformando suas funções, gerando outros significa-
dos. Um exemplo é a toalha de rosto, no banheiro da Casa, 
que se encontra coberta por cacos, se tornando um objeto 
“inutilizável” devido a anulação de sua função primeira, fato 
que acontece com vários outros objetos da Casa. 

Devido à amplitude das coleções existentes na Casa, 
durante a pesquisa, conclui-se que seria necessária a criação 
de uma divisão classificatória. Assim, inicialmente as cole-
ções da Casa foram divididas em dois grandes conjuntos, 
as representações bidimensionais (mosaicos) e as tridimen-
sionais (esculturas, objetos e outros cobertos por cacos). As 
coleções bidimensionais são representações que possuem 
altura e largura, já as tridimensionais possuem largura, 
altura e profundidade. 

As coleções bidimensionais, presentes em maioria na 
Casa, são formadas por blocos quadrados de mosaicos 
abstratos e figurativos que cobrem o piso, as paredes e o 
teto. Estes dois últimos contam com fragmentos de bibelôs 
de louça que saltam para fora da superfície, o que tam-
bém poderia caracterizar uma assemblage. Já as coleções 
tridimensionais apresentam esculturas de figuras públicas, 
como a do ex-presidente Juscelino Kubitschek, além de uma 
curiosa maquete de Brasília. Grande parte das escultu-
ras está quebrada e com rachaduras, provavelmente por 
estarem localizadas na parte exterior da edificação, como 
é o caso da escultura do apresentador Chacrinha, que se 
encontra sem a cabeça. 

O Sr. Carlos produziu inúmeras esculturas de animais, 
que estão presentes na parte interna e externa da edifica-
ção. Para entender a motivação que levou o Sr. Carlos a 
construir esses animais, é preciso se deslocar no tempo e 

 4 - Entrevista que integra o dossiê de tombamento da Casa de Cacos.

Sr. Carlos ensinando crianças a fazer vasos

decorados.

Foto acervo Casa da Cultura Nair Mendes Moreira-Museu

Histórico de Contagem 
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pensar na Contagem rural, onde animais e plantações cons-
tituíam a paisagem local. Esse cenário aliado à criatividade e 
personalidade inquieta do artista, o impulsionou a construir 
um “zoológico”, como era chamado por ele, de animais 
domésticos e selvagens, cobertos por cacos coloridos. 

A escultura que traz a representação de um elefante, 
talvez seja a mais curiosa, devido a seu caráter interativo. 
O jornal Diário de Minas, em uma matéria comemorativa 
dos vinte e um anos da Casa dizia: “O elefante (Fifi) é a 
atração maior para as crianças que com ele conversam e se 
divertem, pois um menino permanece no interior do animal 
e responde às outras crianças” (DIÁRIO DE MINAS, 1984). 

Os acontecimentos vividos no passado pelos vizinhos da 
Casa de Cacos, permanecem vivos na memória de quem os 
presenciou. Lembranças que podem vir a se perder ao longo 
do tempo, devido à falta de manutenção e conscientização 
deste patrimônio. Entender a importância dessas coleções 
e da ação tomada pelo Sr. Carlos ao criar tais objetos, enri-
quecerá o conhecimento da população, em relação ao patri-
mônio da cidade, ao resgatar passados pessoais e coletivos 
através de lembranças desses moradores. A valorização da 
Casa por parte da comunidade pode aguçar os olhares para 
outros tipos de patrimônio que a cidade possui, tornando 
ações como a do Sr. Carlos propulsoras de novos produtos 
culturais.

PATRIMÔNIO E EDUCAÇÃO 

O ensino de arte brasileiro foi, no início do século XX, a 
transmissão de um saber técnico em que profissionais sem 
formação adequada apresentavam propostas de cunho 
profissionalizante, em disciplinas como Desenho Técnico e 

Trabalhos Manuais, que, indiretamente, cumpriam o papel 
de popularizar o gosto das classes dominantes e munir 
alunos de habilidades manuais, o que originou uma visão 
utilitarista da arte (PCN, 1998, p.23). Entretanto, mudanças 
positivas foram realizadas no âmbito da educação, sendo o 
ensino de arte o meio pelo qual os alunos adquirem ferra-
mentas de investigação da cultura visual; “trata-se de expor 
os estudantes não só ao conhecimento formal, conceitual 
e prático em relação às artes, mas também à sua conside-
ração como parte da cultura visual de diferentes povos e 
sociedades” (HERNÁNDEZ, 2000, p.50). Sensibilizar os alu-
nos para lidar com os diversos estímulos visuais presentes 
no cotidiano é um dos principais objetivos do ensino de arte 
nas escolas brasileiras, pois através desse conhecimento, 
os mesmos poderão avaliar e criticar trabalhos artísticos e 
produtos midiáticos. 

A educação patrimonial surge com a necessidade de le-
var ao cidadão a importância de bens materiais e imateriais, 
que sirvam como “suporte de memória”, e que ofereçam 
pontos de partida para a reflexão do passado e suas rever-
berações no presente. Na atualidade a educação patrimo-
nial é entendida como uma atividade contínua que visa o 
reconhecimento, por parte da população, de sua produção 
artística e científica. 

O ensino de arte e a educação patrimonial possuem 
objetivos que se entrelaçam, como conhecer e valorizar a 
cultura e a memória. O ensino de arte no contexto da es-
cola, como explorado anteriormente, pretende propiciar ao 
aluno ferramentas de leitura, entendimento e sensibilização 
em relação a obras artísticas e da cultura visual. Já a educa-
ção patrimonial, quando apropriada por outras áreas como 
o ensino de arte, poderá contribuir para que o cidadão 

Sr. Carlos posando em frente a Casa de Cacos.
Foto acervo Casa da Cultura Nair Mendes Moreira Museu-Histórico de Contagem 
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partilhe da importância que esses bens representam para a 
história local. 

Assim, a educação patrimonial passa a ter uma 
função estruturante na formação do cidadão: “[...] 
promover, a partir do meio, sobre o meio e para o 
meio, a percepção da importância de preservar nosso 
patrimônio cultural, buscando a apropriação dos bens 
culturais por parte da sociedade brasileira, cogestora, 
fruidora e principal destinatária desses bens, e a sua 
participação direta e efetiva nas ações de proteção de 
nossos bens culturais” (RANGEL, 2002, p. 16). 

A conexão entre o ensino de arte e a educação patri-
monial parte de ações comuns como: perceber, pensar, 
recordar, analisar, interpretar, imaginar e sentir; que são 
sensações e ações inerentes à aprendizagem, seja ela na 
escola ou no ambiente informal. Essa característica de 
educar pensando em como o aluno constrói e aplica este 
conhecimento é uma das competências esperadas para o 
Ensino Fundamental, segundo os Parâmetros Curriculares 
Nacionais. 

Buscar e saber organizar informações sobre a arte 
em contato com artistas, documentos, acervos nos 
espaços da escola e fora dela (livros, revistas, jornais, 
ilustrações, dispositivos, vídeos, discos, cartazes) e 
acervos públicos (museus, galerias, centros de cultu-
ra, bibliotecas, fonotecas, videotecas, cinematecas), 
reconhecendo e compreendendo a variedade dos 
produtos artísticos e concepções estéticas presentes 
na história das diferentes culturas e etnias (PCN, 
1997, p.39).  

Ao aliar patrimônio e ensino de arte o profissional da 
educação pode valorizar elementos locais sem deixar de tra-
balhar os conteúdos esperados de sua disciplina. Além das 
Artes Visuais o espaço da Casa de Cacos oferece uma gran-
de oportunidade de diálogo com outras áreas de conheci-
mento como, por exemplo, História, Filosofia e Geografia. 

Nesse caso, a interdisciplinaridade se apresenta como fator 
de contribuição para a formação do aluno e de seu entendi-
mento sobre o espaço onde vive. As coleções que integram 
o acervo da Casa de Cacos propiciam diferentes abordagens 
interativas para o ensino de arte e o da educação patrimo-
nial, devido à característica histórica e artística dos objetos e 
cacos presentes em toda a estrutura. 

Para a criação de roteiros no ambiente da Casa optou-
-se pelas ideias propostas por Fernando Hernández (2000) 
e também pela utilização da proposta de Ana Mae Barbosa 
que foram inseridas neste trabalho, devido à importância 
que suas ideias exercem em nosso país. O primeiro autor 
propõe uma visão multifacetada dos conteúdos a serem 
trabalhados em sala de aula, e coloca a cultura visual como 
um dos focos de ensino da imagem; portanto roteiros que 
exploram produtos produzidos em série e peças publicitá-
rias podem ser trabalhados através de suas teorias. Já com a 
Proposta da Abordagem Triangular de Barbosa, pretende-se 
explorar as questões formais presentes na Casa e que são 
especificidades da disciplina Arte como forma, cor e com-
posição, não deixando de lado as questões sociais, como 
explicitado pelos Parâmetros Curriculares Nacionais: 

Os conteúdos da área de Arte estão organizados de 
tal maneira que possam atender aprendizagens cada 
vez mais complexas no domínio do conhecimen-
to artístico e estético, seja no exercício do próprio 
processo criador, pelo fazer, seja no contato com 
obras de arte e com outras manifestações presentes 
nas culturas ou na natureza. O estudo, a análise e 
a apreciação da arte podem contribuir tanto para o 
processo pessoal de criação dos alunos como tam-
bém para sua experiência estética e conhecimento do 
significado que ela desempenha nas culturas huma-
nas. O conjunto de conteúdos está articulado dentro 
do processo de ensino e aprendizagem e explicitado 
por intermédio de ações em três eixos norteadores: 
produzir, apreciar e contextualizar (PCN, 1998, p.49).

 
Em suma, poderíamos dizer que a contribuição da 

5 Aqui me refiro a Proposta Triangular, método de ensino muito difundido nas escolas brasileiras, este possui três focos principais, são eles: a criação (fazer artístico), a 
leitura de obras e a contextualização.

Vista da rua Ignez Glansman de 

Almeida, e muro decorado de 

uma das casas vizinhas.

Foto acervo Casa da Cultura Nair Mendes

Moreira-Museu Histórico de Contagem
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Proposta da Abordagem Triangular é a possibilidade de 
um maior entendimento sobre o que é a cultura em suas 
diferentes formas de expressão, incluindo a cultura visual, 
tal como sugere HERNÁNDEZ (2000). 

A Proposta Triangular é construtivista, interacionista, 
dialogal, multiculturalista e pós-moderna por tudo 
isso e por articular arte como expressão e como cultu-
ra na sala de aula, sendo essa articulação o denomi-
nador comum de todas as propostas pós-modernas 
do ensino da arte que circulam intencionalmente na 
contemporaneidade.” (BARBOSA, 1998, p. 41).

Com a reabertura da Casa de Cacos, medidas de educa-
ção patrimonial podem ser vinculadas às visitas mediadas 
ou eventuais acontecimentos a serem realizadas naquele 
espaço. Este é também um modo de reinventar ambientes 
culturais estreitando assim as relações entre população e 
cenários de cunho educativo, que têm na atualidade um 
papel ativo. 

O potencial artístico e histórico que a Casa possui é, para 
o profissional da educação, uma ferramenta valorosa para 
trabalhar tanto elementos plásticos e históricos das Artes 
Visuais quanto à importância dos suportes da memória, 
abordada na Educação Patrimonial, se configurando o ensi-
no de arte e o da educação patrimonial como uma necessi-
dade para preservar, entender e reinventar ações e espaços 
culturais como o da Casa de Cacos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
 
Contagem é uma cidade que, ao longo do tempo, vem 

perdendo suas características históricas, principalmente as 
que se referem ao patrimônio arquitetônico e à sua paisa-
gem, daí a importância de cultivar ambientes como a Casa 
de Cacos. Esta pesquisa foi realizada pensando nos profis-
sionais da educação, que cumprem diversas funções com o 
intuito de disseminar a cultura como um todo, e também na 
cidade de Contagem. 

A repercussão na mídia impressa e televisiva, que a Casa 
gerou no século passado, já a transformou em um fato 
social relevante a ser considerado pela  história local. O 
principal ganho da cidade com a junção do ensino de arte 
e da educação patrimonial é fazer com que os habitantes 
conheçam o passado da Casa de Cacos e, respectivamen-
te, de outras manifestações, abrangendo sua importância 
histórica e artística, gerando nos moradores da cidade um 
sentimento de pertencimento em relação ao patrimônio. 
É de suma importância cunhar nos habitantes da cidade a 
percepção de manter vivas aquelas experiências sentidas 
pelos moradores, que ainda hoje contam histórias sobre a 
construção do passado, constituindo esses relatos um tipo 
de patrimônio imaterial que também deve ser preservado e 
difundido, pleno de fatos que corroboram a relevância deste 
bem para a comunidade local. 

A Casa de Cacos é um bem material, portadora de carac-
terísticas artísticas e guardiã de um passado com potencial 
de para tornar a cidade de Contagem novamente um ponto 
turístico da região metropolitana, fatos que corroboram a 
relevância deste bem para a comunidade local.

Vaso - Lembrança da 1ª Casa no mundo revestida de cacos de louça.

Foto Gilson Rodrigues, 2013.
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A mediação é um processo pelo qual permite analisar 
as relações que se estabelecem entre os sujeitos e os meios 
[media], constituindo parte do campo do saber empírico 
comunicacional, capaz de mostrar as potencialidades e 
transformações geradas pela relação de troca, diálogo e 
sentidos. Segundo Barros (2010):

A mediação é sempre um processo de troca, diálogo 
e trânsito. Opera um percurso e aciona uma circula-
ridade de sentidos entre a esfera pública e o espaço 
singular do indivíduo. Tem como tarefa reduzir a 
distância entre sujeitos e objetos de sentidos tor-
nando, assim, a vida coletiva possível e a experiência 
cultural um processo em construção contínua. A 
mediação para além de sua dimensão metodológica 
e pedagógica é uma prática política de aproximação, 
apropriação e reinvenção. (BARROS, 2010, excerto 
DVD Mediações) 

Pretende-se analisar a abordagem comunicativa e os as-
pectos compositores do site “ERA Virtual Museus” através 
de um dos museus virtuais disponíveis em www.eravirtual.
org. O sítio eletrônico hospeda vários museus virtuais do 
Brasil, conta com visitas guiadas, utilizando a tecnologia 
audiovisual, onde o sujeito conhece virtualmente diversos 
museus sem sair da poltrona em frente à tela do computa-
dor. Essa relação entre sujeito-tecnologia-cultura mostra o 
quanto se avançou tecnologicamente e como isso afetou 
o modo de interação dos sujeitos com os equipamentos 
culturais. A pesquisa é de caráter exploratório e analítico, 
adianta-se que não é possível esgotar todas as possibilida-
des de análise do objeto, por ser uma temática em ampla 
discussão no campo empírico. 

O artigo divide-se em três momentos, o primeiro traz 
uma perspectiva voltada à revisão da literatura sobre o 
campo da comunicação, a mediação e a experiência esté-
tica, buscando em Guimarães (2002), Lopes (2006), Braga 
(2010), Ranciére (2005) e Barros (2009), entre outros apor-

Isa Maria Marques de Oliveira*

RESUMO

A mediação enquanto processo comunicacional no 
contexto moderno encontra-se predominada pelas novas 
mídias e tecnologias, e está imbuída pelo desafio de ser o 
meio que proporcione experiências estéticas na interação 
com o sujeito. Seu papel é interceder por ele através de 
um canal que seja capaz de aproximá-lo do objeto de arte 
e gerar mecanismos que proporcionem viver a experiência 
estética. Este trabalho visa analisar como a abordagem 
comunicacional do site “ERA Virtual Museus” oferece ao 
usuário virtual uma experiência estética das obras de arte e 
seu acervo que se encontram disponíveis no museu virtual 
Artes e Ofícios, através de uma ilustração dos seus aspec-
tos compositores e mediático. O artigo sob a ótica dos 
autores abordados propõe-se a responder como o meio 
alcança a sua finalidade enquanto mediador das interações 
virtuais. 

Palavras-chaves: Estética, Comunicação, Arte, Media-
ção, Experiência estética, Virtualismo

1 INTRODUÇÃO 

O campo da Comunicação abarca tudo o que se insere 
pelo processo mediático e até os seus efeitos produzidos 
pela mediação. Nessa perspectiva, Guimarães (2002) apon-
ta para uma reflexão acerca da relação entre a poética e 
os seus efeitos gerados. A experiência mostra um rom-
pimento diante do “universo de sentido compartilhado” 
(GUIMARÃES, 2002, p. 83) o que denota dificuldade em 
tornar esses elementos objetos da comunicação. Mediante 
a essa problemática levantada, resta analisar a relação que 
se estabelece entre o sujeito e outras linguagens poéticas 
por meio de um processo muito discutido no campo da 
Comunicação atualmente, a mediação. 

*Mestra em Estudos de Linguagens – CEFET/MG. Pós-Graduada em Comunicação: Imagem e Culturas Midiáticas – UFMG, 2011. Pós-Graduada em Linguística – UGF, 2010. Graduada
em Administração Pública, FJP, 2008. Assessora no Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais – IEPHA/MG e Conselheira do COMPAC – CONTAGEM

A ESTÉTICA COMUNICACIONAL NOS
MUSEUS VIRTUAIS: uma análise do
site ERA Virtual – Museus
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tes teóricos para subsidiar a análise. As abordagens teóri-
cas remeterão à reflexões de como são estabelecidas essas 
relações mediadas, por meio de inferências às interações 
do sujeito com os equipamentos culturais, hoje virtuais. 

O segundo momento pretende ilustrar e listar as 
percepções de uma visita ao site na busca de se fazer uma 
visita virtual a um dos museus disponíveis, o museu de 
Artes e Ofícios – MAO. Com isso, pretende-se elencar as 
características de mediação virtual do sítio eletrônico “ERA 
Virtual Museus” e seus aspectos compositores. 

No terceiro será feito um diálogo com os apontamentos 
teóricos na perspectiva de mostrar os fundamentos que 
permitem perceber o processo mediado. Especificamente, 
focar nas mediações virtuais estabelecidas como meca-
nismos de interação entre o sujeito e os equipamentos 
culturais através de um diálogo com os autores. 

Ao final do trabalho procura-se responder se os medias 
alcançam o objetivo de aproximar o indivíduo da obra de 
arte e dos espaços museológicos, através da mediação 
tecnológica ao propor a criação de outros canais de meca-
nismos de acessibilidade e difusão da cultura. 

2 A ESTÉTICA DA COMUNICAÇÃO, A MEDIAÇÃO E A 
EXPERIÊNCIA ESTÉTICA MEDIADA

A percepção sensorial esbarra nas entrelinhas dialéticas 
de sensações humanas, entre o bom e o ruim, o belo e o 
feio, satisfação e insatisfação, até o limite de distancia-
mento do sujeito e objeto ser capaz de permitir ao campo 
da comunicação mensurar e analisar empiricamente como 
se dá a experimentação mediada.

Para Dewey (2010) a experiência exige uma percepção 
sensorial do sujeito em função de um objeto, mas requer 
um mediador, do objeto da interação para que resulte na 
experiência.

Partindo da ideia de que a experiência estética dentro 
do limite das possibilidades de desvinculação entre objeto 
e conceito, Braga (2010) mostra que a experiência estética 
acontece cotidianamente em torno de produtos mediatiza-
dos, e que as aproximações da experiência de percepções 
dos objetos de arte e sujeito constroem uma relação intrín-
seca entre o “sensível e o comunicacional”. 

Os objetos (“obras”) não são tomados em si mes-
mos como estéticos, mas os processos – nos quais 
certamente obras, coisas, produtos, acontecimentos, 
paisagens podem ser vetores de experiência estética. 
(BRAGA, 2010, p. 74)

Segundo o autor, a estética na comunicação está muito 
mais voltada para os processos do que para os objetos ou 
obras de arte, ainda que estas sejam objetos propriamen-
te estéticos. Ele chama à atenção ao fato destes objetos 

serem apenas portadores da estética, sendo, portanto, 
através da relação mediada entre sujeito e o objeto de arte 
que se constitui a experiência estética vivida.

Sob a mesma lógica apontada por Braga (2010), Lopes 
(2006) apresenta uma perspectiva de aproximação dos 
processos comunicacionais aos objetos de arte, apontando 
como um potencial canal de mediação, carregando em 
si, elementos estéticos que proporcionam ao sujeito viver 
uma experiência. 

Na perspectiva de uma estética da comunicação 
é fundamental diluir cada vez mais as fronteiras 
entre arte erudita, popular e massiva, desconstruir 
o dualismo experimental e comercial, fazer dialogar 
objetos de valor estético com produtos culturais, 
não para considerá-los apenas como mercadorias 
dentro de uma indústria cultural, mas como coisas 
dentro de uma cultura material inserida na vida 
social. (...) de forma diferenciada de qualquer visão 
instrumental da comunicação, colocando-a na esfera 
da possibilidade de compartilhamento de experiên-
cia, não simples troca de informações (...) (LOPES, 
2006, p. 119)

Segundo Lopes (2006), nas diversas experiências 
estéticas é possível traçar uma relação entre o sujeito e a 
obra de arte por uma “dialética e/ou dualidade entre arte 
e sociedade” (LOPES, 2006, p. 119), isso significa, per-
correr pelo cotidiano do sujeito, na sua relação mediada 
entre objeto de arte e suas percepções acerca do mesmo, 
moldadas pelas vicissitudes sociais e dos produtos de 
mediatização. 

Segundo Guimarães (2002) esta abordagem comunica-
tiva da experiência na dimensão artística destaca o que há 
de propriamente estético na comunicação quando se tenta 
analisar a relação estabelecida entre sujeito e a arte através 
dos dispositivos interativos tecnológicos ou virtuais em 
que é possível falar de estéticas da comunicação.  

 
As possibilidades de uma relação cada vez mais próxi-

ma entre sujeito e a arte permitida pelas mídias digitais se 
tornaram o espaço onde a experiência mediada se faz con-
creta. A descoberta de uma nova forma de experimentar e 
consumir a cultura tem modificado os padrões tradicionais 
dos modos de cultura, além de possibilitar diferentes frui-
ções e modos de usufruir o bem cultural. 

2.2 Mudanças no agir, no ver e nos sentidos: a 
obra de arte na experiência estética/política do sujeito 
virtual

A evolução efetiva da tecnologia desde o início dos 
anos 1990 e a aposta de ser uma nova era nos modos de 
viver da sociedade, trouxe muitas mudanças e proporcio-
nou uma nova experiência do sujeito com a arte e o seu 
espaço de fruição.
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Diante disso, é certo que não haja discordância quanto 
ao fato de que as experiências proporcionadas pelas 
mídias digitais vêm sendo exploradas intensamente pelas 
diferentes formas de enunciações culturais. As diversas 
linguagens poéticas culturais incorporaram-se a essa nova 
forma de contato com a sociedade e estabeleceu-se como 
fontes de canais de acesso no alcance de mais pessoas, 
rompendo os limites geográficos. Muitas das manifes-
tações só são encontradas virtualmente, tornaram-se 
abstrações culturais fora do tempo e sem espaço delimi-
tado fisicamente. Assumiram um novo corpo, uma nova 
essência e uma nova realidade. 

O crescente avanço da acessibilidade às tecnologias 
de informação e à internet possibilitou o surgimento de 
um canal mais direto, plural e difuso, com isso a comu-
nicação pode chegar às pessoas que se distanciaram do 
modo de viver cultural. Com a chegada das novas mídias, 
a aproximação entre o sujeito e a arte  desmantelou esse 
distanciamento, em que deslocar-se para ir até um museu 
tornou-se custoso e enfadonho, embora uma experiência 
não substitui a outra.

Pensar nas ampliações dos espaços democráticos 
pelas mídias digitais ou dispositivos eletrônicos comuni-
cacionais e informacionais é refletir sobre a “partilha do 
sensível” abordada por Ranciére (2005). O autor nos diz 
de um “sensível” que reflete os modos, o ver e o sentir 
dos sujeitos perante um contexto cultural cuja existência 
do “comum” e as “formas de sua visibilidade” (BARROS, 
2009, p.51) são colocadas em questão. 

Barros (2009) afirma que a “ocupação” do lugar as-
sumido pelo sujeito diz muito da sua visibilidade ou não, 
nesse espaço. Com isso Ranciére (2005) aborda a estética 
à luz de Kant como uma forma de sistema que determina 
o que se dá a sentir, uma troca entre o sujeito e a arte. A 
política e a arte como formas de saberes constroem arran-
jos “materiais dos signos e das imagens” (RANCIÉRE, 2005, 
p. 59) modificando as relações do sujeito com a arte nos 
modos de ver, sentir e agir perante seus efeitos estéticos, o 
que segundo Barros (2009) elas “reconfiguram o mapa do 
sensível” (BARROS, 2009, p. 51).

O que interessa nessa abordagem é perceber que a 
partir deste recorte do sensível e dos efeitos estéticos, 
provocados por esta mudança do espaço da arte para os 
dispositivos eletrônicos comunicacionais é como se deram 
as relações nas formas de ver e se dispor entre o sujeito e a 
arte. Contudo, “formas de visibilidade e de sua disposição, 
que se coloca a questão da relação política/estética” (RAN-
CIÉRE, 2005, p. 26). Não necessariamente, exclusivamente, 
através do meio tecnológico.   

Essas mudanças provocadas pelas novas formas de ocu-
pação dos espaços culturais pelos sujeitos colocam uma 
reflexão sobre a relação cotidiana do sujeito com a arte, 

sendo ela constructo de sentido próprio e permeada pelos 
processos mediáticos. 

A partir dessa percepção apontada por Ranciére (2005) 
da relação estabelecida “politicamente” entre o sujeito e 
a arte, o que foi colocado como o sentir, “ao contrário de 
uma impressão sensorial, de uma performance dos senti-
dos ou de um estado sentimental” (RODRIGUES1, 2010, 
p. 311) a realidade virtual dos museus poderá ser pensada 
como a mediatização das formas de experimentar a arte, 
por meio de “fluxos imateriais”, de ritmos atuais, moder-
nos e virtuais. 

2.3 A Estética da Comunicação: a experiência estéti-
ca pela mediação na interface do cotidiano do sujeito 
com a arte

A imagem sensível do objeto é esboçada, pois, de 
acordo com uma exigência instrumental e nessa 
imagem destaca-se o que satisfaz essa exigência. 
Isso explica, mesmo assim, que a percepção não se 
apresente sempre com a mesma intensidade e que 
inclusive pudesse se desvanecer ao longo da relação 
do sujeito com o objeto. Quando se tenta conhecê-
-lo, é abandonada uma vez tenha cumprido sua fun-
ção de mediadora; passa então a certas operações 
teóricas que têm lugar sem necessidade da presença 
sensível dos objetos ou fenômenos correspondentes. 
Na relação prático produtiva, (…) a percepção da 
parte do objeto no qual há de concentrar-se a ação, 
e na qual será utilizado o instrumento necessário, 
perde sua intensidade e importância – ainda que 
não desapareça – para ceder seu lugar à própria 
ação. E, no comportamento cotidiano com as coisas 
que nos rodeiam e que utilizamos, a redução dos 
dados sensíveis é tão grande – dada a automatiza-
ção perceptiva – que quase desaparecem. (VÀZ-
QUEZ, 1999, pp. 142-143)

O excerto traz uma reflexão sobre o cotidiano da 
relação do sujeito com o objeto de arte, onde o abandono 
da mediação mostra a perda da percepção estética pela 
automatização. A virtualização dos museus reflete essa 
mediação, cujo espaço mediatizado torna-se o instrumen-
to necessário para que a relação entre o sujeito e a arte 
permaneça mesmo sem a presença física do objeto. 

Para Gumbrecht (2006) uma das modalidades da expe-
riência estética nos mundos cotidianos são os fenômenos 
da tecnologia. A “ERA Virtual Museus” enquanto espaço 
digital e cultural cujo dimensionamento é permitir que a 
interação entre sujeito e objeto artístico aconteça dentro 
do fluxo do cotidiano, retrata o estabelecimento de uma 
aproximação entre a experiência estética do sujeito e a 
obra de arte. Com isso, predominando a materialização 
do desinteresse por sensações provocadas pelo efeito de 
presença, conduzindo a perda dos efeitos de significação 
compartilhada. 
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Valverde (2010) incita a crítica da perda da experiência 
estética, onde relata que,

O computador e a internet chegaram prometendo 
suspender de vez a sensibilidade, ao transformar a 
imagem numa estrutura numérica. E a estética se 
deslocou uma vez mais, passando a ser teoria de 
uma experiência sem corpo – uma experiência rigo-
rosamente anestésica. (VALVERDE, 2010, p. 62)

 
Para o autor, a experiência estética volatizou-se, fruto 

das escolhas poéticas do contexto moderno. A modernida-
de define como experiência a apropriação da realidade por 
um objeto, numa relação abstrata, vaga e difusa, nesse 
âmbito a ideia de experiência distancia-se do cotidiano. 

Para Dewey (2010) a experiência evolui-se conforme 
o contexto, onde “as coisas acontecem” e vai de acordo 
com a correnteza do tempo, o sujeito vive de acordo com 
a “pressão externa ou fugimos ou contemporizamos” 
(DEWEY, 2010, p. 116).  

“Em todas as gamas da experiência, a externalidade 
dos meios define o mecânico. Muito do que é chamado de 
espiritual também é inestético (quando meios e fins são 
externos uns aos outros).” (DEWEY, 2010, p. 356, trecho 
adaptado). Dewey (2010) define meio como veículo, aque-
le que conduz algo ou o sujeito à observação do objeto 
estético (fim). Segundo ele alguns filósofos consideram 
a percepção estética como algo “compelida a usar como 
veículo (meio; mediação) materiais sensoriais externos.” 
(DEWEY, 2010, p. 357, grifo nosso, trecho adaptado). O 
veículo torna-se um mediador, um intermediário entre o 
sujeito (aquele que percebe) e o objeto de arte. 

  
3 ASPECTOS COMPOSITORES DO SITE “ERA VIRTUAL 

MUSEUS”

O sítio eletrônico “ERA Virtual Museus” foi lançado em 
2010 pela empresa Era Virtual em parceria com a Secreta-
ria de Estado da Cultura de Minas Gerais e por intermédio 
da Superintendência de Museus do Estado de Minas Gerais 
como uma ação de promoção e resgate da cultura. Sua 
estrutura básica é composta de poucas informações e 
uma breve orientação de como fazer uma visita virtual. Na 
página inicial do site há diversos links que hospedam os 
museus disponíveis para visitação pública pela internet.

Dos 20 museus expostos para visitação (Minas, Goiás, 
Rio de Janeiro e Santa Catarina) e mais 4 novos (3 do Rio 
de Janeiro e 1 do Maranhão),  já se encontram disponíveis 
para acesso. Ao entrar em um dos museus com um clique, 
inicia-se uma página explicativa sobre o museu e um 
resumo sobre o acervo que o constitui, com informações 
básicas e elementares como se fosse uma cartilha para o 
visitante.  Ao clicar através da foto do museu disponível na 

página, o site carrega uma série de imagens rotativas de 
360° (trezentos e sessenta graus) onde se pode percorrer 
através de uma gravação virtual por todo o espaço físico 
do museu. O visitante percorre por todos os lados num 
plano em 3D (três dimensões) desde a área externa, cartão 
postal de entrada até as salas de visitas com as exposições. 

O visitante se depara com uma seta indicativa que o 
direciona para onde ir como se fosse um guia, um mapa 
local que conduz o visitante até a entrada do museu. 
Todos os museus virtuais possuem a mesma estrutura de 
funcionamento e coordenação da visita, onde é disponibili-
zado ao internauta links de fácil leitura, com áudio e janela 
com informativos no menu da visita virtual. 

Aspectos tecnológicos do site não serão discutidos 
aqui, mas basicamente se quer apresentar a sua estrutura 
para que se possa compreender a dimensão do objeto. 
Com isso permitirá que a abordagem seja mais factível 
para aquele que não conhece o sítio eletrônico, mas para 
melhor entendimento se sugere uma visita rápida e curio-
sa.

Observar este espaço virtual como um espaço de 
afirmação cultural em sua apropriação transformadora 
das relações entre o objeto e o sujeito é ver nele outro ca-
minho, pelo qual a comunicação se permite permear. Esse 
deslocamento dos meios para as mediações, nas articula-
ções das práticas comunicacionais com o modo de viver e 
absorver a cultura não delimita a análise, mas estende-a 
para toda a pluralidade de matrizes culturais. 

Muitas artes e equipamentos culturais, como os mu-
seus, foram tomados por uma necessidade de adaptação, 
de criar formas de interação com o sujeito, ampliando 
o escopo e a capacidade de absorver os avanços e as 
demandas modernas por relações mais efêmeras, abstra-
tas e visualmente atrativas, desconstruindo conceitos e 
significações desses espaços como cultura arcaica, antiga e 
ultrapassada. 

 
3.1 Visita virtual ao Museu de Artes e Ofícios – MAO

No sítio “ERA Virtual Museus” há vinte e quatro museus 
disponíveis para visita, dentre eles, o Museu de Artes e Ofí-
cios – MAO que foi escolhido como exemplo para apresen-
tar a estrutura virtual da visita. O Museu de Artes e Ofícios 
é um museu que se encontra dentro de um cartão-postal 
da capital mineira, Belo Horizonte, o que situa espacial-
mente o visitante.

Sua localização é privilegiada por estar situado na Praça 
da Estação Central de Belo Horizonte, em um ponto estra-
tégico de fácil acesso e num espaço de intenso fluxo diário 
de pessoas, turistas e trabalhadores além de ser um local 
amplamente conhecido nas dimensões históricas, arquite-
tônicas e museográficas. 



Figura 1: Abertura da visita virtual ao Museu de Artes e Ofícios - Fonte:www.eravirtual.org 
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A abertura da visita mediada do Museu de Artes e Ofícios tem uma breve apresentação sobre o museu acompanha-
da da foto de sua fachada principal com informativo sobre o seu acervo, endereço e contato, conforme se pode ver na 
figura 1.

A imagem da Praça da Estação como abertura da visita possibilita ao visitante localizar-se no espaço, além de que o 
site apresenta aspectos funcionais, estéticos e visuais bastante atrativos, possibilitando ao visitante conhecer o espaço 
virtualmente e experimentar sensações muito próximas à realidade.

Figura 2: Início da visita virtual ao Museu de Artes e Ofícios - Fonte: www.eravirtual.org 

Em seguida, após clicar na foto do museu, é aberta uma nova janela para download da página em três dimensões, 
cuja imagem é a Praça da Estação com a fachada principal do museu. Ao pé da página, encontram-se disponíveis, setas 
indicativas que levam o visitante para todas direções como se estivesse caminhando pela Praça, mas há uma seta princi-
pal (seta de cor verde) indicando ao visitante o caminho a seguir para a porta de entrada do museu,  ver figura 2
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A mediação virtual ao museu proporciona uma aproximação do sujeito às obras disponíveis, e é factível que o pro-
cesso comunicacional e os seus efeitos de mediação cultural do site mostraram como as novas linguagens poéticas são 
capazes de despertar no sujeito uma experiência estética pela interação com o objeto de arte.

Figura 4: Exposição de obras no Museu Artes e Ofícios - Fonte: www.eravirtual.org

Figura 3: Hall do Museu de Artes e Ofícios - Fonte: www.eravirtual.org

Toda a visita é feita através de um vídeo gravado do local e na interação com o visitante que é conduzido em todas as 
direções do espaço com uma rotação em trezentos e sessenta graus pelo espaço. Para um acesso rápido o visitante tem 
um mapa no canto superior direito do sítio que possibilita localizar-se durante a visita e direcionar-se para outras salas. 

Durante a visita, cada obra disponível no acervo possui um link de informação que fala brevemente sobre o objeto 
exposto no museu.
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4 EXPERIÊNCIA ESTÉTICA NO VIRTUAL

A visita virtual do museu de Artes e Ofícios através do 
site “ERA Virtual Museus” mostra como as novas lin-
guagens poéticas proporcionadas pelas tecnologias são 
capazes de criar um canal de mediação entre os sujeitos e 
o objeto de arte, aproximando-os a vivenciar uma experi-
ência estética e mediada. 

A experiência mediada conforme apontado por Gui-
marães (2008) “foi quase que substituída pela noção de 
mediatização da experiência, como se um conjunto de ca-
racterísticas próprias da mídia” (GUIMARÃES, 2008, p. 03) 
penetrasse no cotidiano do sujeito. O sujeito fica imerso 
numa realidade virtual como se estivesse inserido nela de 
corpo presente. 

Os novos canais de comunicação, em destaque, os vir-
tuais, mostram como os meios são processos que podem 
proporcionar experiências, mas devem estar atrelados ao 
seu objeto final, o qual se propôs interceder pelo sujeito.

 
Dewey (2010) faz um panorama sobre os ‘meios’, que 

segundo ele, existem dois tipos de recursos: “um é externo 
àquilo que é obtido; o outro é absorvido nas consequên-
cias produzidas e permanece imanente nelas” (DEWEY, 
2010, p. 354). 

Os museus virtuais, segundo a ótica citada de Dewey 
(2010), é um meio cuja absorção pelo sujeito, dos efeitos 
estéticos, proporcionados pela experiência vivenciada na 
interação com o objeto de arte, mostra que o sítio de 
visitas virtuais incorpora características que lhe dão essa 
peculiaridade. Os museus virtuais podem ser caracteriza-
dos como ‘veículo’ ou ‘meio’ [medium], um intermediário 
remoto. Portanto como equipamentos culturais, espaços 
onde se concentra a interação do sujeito com a arte, o que 
denota “(…) o fato de essa especialização e individualiza-
ção de um dado órgão da experiência serem levados a um 
ponto em que todas as possibilidades são exploradas.” 
(DEWEY, 2010, p. 354) 

Nesta perspectiva teórica abordada por Dewey (2010) 
pode-se considerar o sítio “ERA Virtual Museus” sob a 
ótica de um instrumento mediador; o intermediário que 
liga o sujeito à obra de arte, como espaço virtual estético 
capaz de conduzir esse processo comunicativo. Dewey 
(2010) define o significado de veículo [mediador]: 

Veículo’ ou ‘meio’ [medium] significa, antes de mais 
nada um intermediário. A importância das palavras 
‘recurso’ ou ‘meio’ [means] é a mesma. Trata-se das 
coisas mediais, intervenientes, através das quais algo 
remoto é levado a ocorrer. (DEWEY, 2010, p. 354)

Os efeitos estéticos são intrinsecamente pertinentes 
a seu veículo. (DEWEY, 2010, p. 355)

Para o autor os meios como parte do processo co-
municacional estão intrinsecamente ligados aos efeitos 
estéticos onde a percepção é absorvida pelo sujeito em 
interação com o objeto. “Entretanto, no momento em que 
falamos em meios como ‘veículos’ [media], referimo-nos a 
meios que são incorporados ao resultado.” (DEWEY, 2010, 
p. 355). Contudo, os veículos (mediadores) também são 
passíveis de serem absorvidos como objetos de interação e 
percepção, produtores de efeitos estéticos. 

As percepções táteis dispersam-se até o ponto cuja 
função peculiar do veículo esgote toda a sua potencialida-
de, livre de inferências que possam vir a modificar o seu 
contexto. Segundo Dewey (2010) “o meio deixa de agir 
quando o ‘fim’ é alcançado, de modo geral, ficaríamos 
contentes se obtivéssemos os resultados sem ter de empre-
gar os meios, que não passa de um trampolim.” (DEWEY, 
2010, p. 354)

Não fosse necessária essa intermediação dos meios aos 
fins facultados aos museus virtuais, não teríamos sinais da 
iminente evolução técnica e digital, tampouco das percep-
ções dos sujeitos em constante interação com as mídias 
digitais. 

Contudo, cabe ressaltar que o processo relacional de 
experiências estéticas vivenciadas pelos sujeitos com o 
objeto de arte, só pode ser analisado frente a um contex-
to onde se percebeu evidências claras do distanciamento 
entre o sujeito e os equipamentos culturais. Só foi possível 
sua reaproximação através de uma mediatização das 
relações. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A ‘poética’ da comunicação nesta análise permitiu 
perceber como as experiências estéticas afetadas pelas 
mudanças do contexto como a eminente tecnologia e seus 
recursos audiovisuais, mudaram a relação do sujeito com a 
obra de arte.

Os apontamentos das características do objeto anali-
sado, o sítio “ERA Virtual Museus”, em www.eravirtual.
org, especificamente a visita virtual ao Museu de Artes e 
Ofícios, dialogaram com os aportes teóricos levantados 
de maneira a conduzir uma reflexão instigante sobre o 
processo de mediação na cultura. 

Ao analisar essa interação entre sujeito e equipamento 
cultural, via novas tecnologias do audiovisual, como foram 
demarcadas as experiências estéticas nas relações do 
sujeito com a obra de arte neste novo contexto, mostrou 
de forma clara que a dicotomia do distanciamento e das 
aproximações nesta relação estabelecida entre sujeito e 
objeto de arte é resolvida de forma equânime. 

Dos autores abordados, vale ressaltar a importante 
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contribuição de Dewey (2010) que faz um mergulho 
interessante ao trazer um novo conceito ao processo rela-
cional por mediação, onde ele introduz o termo ‘veículo’ 
como intermediário e mediador das interações. Dewey 
(2010) em sua obra “A Arte como Experiência” faz uma 
longa observação das relações mediadas entre o artista e 
sua produção técnica, o sujeito e as percepções estéticas, 
percorrendo por todas as formas possíveis de interações 
de serem estabelecidas entre o objeto da arte e o sujeito, 
aquele que percebe ou aquele que ‘produz’ pela arte os 
efeitos estéticos. Sua abordagem de experiência traduz 
igualmente as abordagens dos demais autores levantados 
nesta análise onde a comunicação se estabelece como o 
processo capaz de alcançar os limites potenciais da poética 
da experiência.

No tocante ao contexto moderno que evoca as tecnolo-
gias, a internet, mídias digitais e relações virtuais, pode-se 
atestar que além de ser mais um canal de interação, comu-
nicação, informação é um mecanismo de estabelecimento 
de novas formas de experiências.

A estética provocada por algo remoto mostra um terre-
no cultural que ainda está em vias de explorar novas for-
mas de manifestação e expressão demarcando um espaço 
de impressões culturais cuja anuência se faz cada dia mais 
contundente aos adeptos às novas tecnologias.

As mudanças das formas de fruição cultural são evi-
dentes ao se perceber a transição nos modos de ser, agir 

e ver do sujeito perante as artes. O sujeito deslocava-se 
fisicamente até o equipamento cultural para vivenciar a ex-
periência de usufruir daquele espaço, compartilhando com 
demais visitantes essa mesma sensação de estar presente 
perante o objeto de arte prática essa que persiste e a ex-
periência virtual não a substituiu de forma plena. Apenas 
dirimiu lacunas afeitas às questões da acessibilidade. O 
sujeito moderno é o sujeito virtual que busca pela conexão 
abstrata e acessibilidade a essas artes através de equipa-
mentos culturais disponíveis virtualmente que possibilita 
a ele, talvez, a mesma experiência vivida presencialmente, 
mas de forma apropriada. 

As escolhas pelas formas de experiências vividas é uma 
política de troca entre o sujeito e a arte cujas alternativas 
estão abertas, uma questão de preferência, facilidade e 
acessibilidade. O objetivo da ferramenta, segundo o sítio 
eletrônico, tem como proposta atingir ou ampliar novos 
públicos, o que vai ao encontro com as possibilidades 
imanentes de compartilhamento dos espaços públicos. 
A virtualização dos equipamentos culturais que possuem 
espaços próprios é um ponto a ser observado quanto à 
apropriação do museu pela internet. 

À luz da proposta de análise discutida, a estética da 
comunicação alcança seus liames na medida em que o 
espaço virtual atinge seu fim, proporcionando ao sujeito 
experiências estéticas pelos meios, uma interação com o 
objeto de arte, via mediação dos equipamentos culturais 
virtuais.
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1- DEFINIÇÃO E UTILIDADE DO TOMBAMENTO

O art. 216 da CF define expressamente o que é patri-
mônio cultural brasileiro: “os bens de natureza material 
e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, 
portadores de referência à identidade, à ação e à memória 
dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, 
nos quais se incluem as formas de expressão; os modos 
de criar, fazer e viver; as criações científicas, artísticas e 
tecnológicas; as obras, objetos, documentos, edificações 
e demais espaços destinados às manifestações artístico 
culturais; os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, 
paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecoló-
gico e científico1.”

As formas de proteção à cultura estão divididas entre 
os particulares e o poder público. O Poder Público, com 
a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o 
patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, 
registros, vigilância, tombamento, desapropriação e de 
outras formas de acautelamento e preservação, podendo 
ser acrescentados todos os meios possíveis de proteção 
e preservação da Cultura, desde que em harmonia com o 
texto constitucional.

O Decreto lei N° 25, de 30 de novembro de 1937, prevê 
que bens móveis e imóveis, particulares ou públicos, vin-
culados a fatos memoráveis da história do Brasil e bens de 
excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfi-
co ou artístico constituem o patrimônio histórico e artísti-
co nacional, sendo de interesse nacional sua conservação.

Considerando que a norma constitucional recepcionou 
o decreto 25/37, fica claro que o respeito à diversidade; 
aos meios de vida dos povos; o que é fruto da inventivi-
dade do homem e representa valor para sociedade que 
o rodeia; o que se produz e se produziu e teve impacto 
na vivência histórica de cada indivíduo com relevância 
emocional ou técnica artística, valorizando a coletividade 
o saber e o sentir coletivo; é classificado como Patrimônio 
Cultural.

Nos dizeres de Carlos Magno de Souza Paiva: (PAIVA, 
2011, p. 5) “(...) a tutela jurídica de um bem cultural deve 
atender a um biônimo fundamental que deve ser conside-

rado ao se adotar quaisquer das medidas públicas de sal-
vaguarda: relevância e reciprocidade coletiva. Justamente 
por que o papel que o Patrimônio Cultural deveria exercer, 
enquanto elemento reflexivo de um povo, hoje, não pode 
estar subjugado pela importância tecnocentrista”.

Fica claro que o Patrimônio cultural não se limita ao 
listado através de caráter técnico pelos historiadores, an-
tropólogos, arqueólogos ou críticos de arte, mas também 
decorre da vontade do povo em querer protegê-lo.

 
O tombamento é procedimento administrativo conduzi-

do pelo executivo na esfera da administração pública (Mu-
nicipal, Estadual ou Federal), possibilitando a manifestação 
do proprietário do bem tombado, a avaliação técnica do 
órgão competente, seguida da participação da sociedade 
por meio de seus representantes no conselho deliberativo 
específico do local do “bem tombado2.”

O texto constitucional traz expresso que o tombamen-
to é um dos instrumentos que devem ser utilizados para 
promover e proteger o patrimônio cultural. Ao interpre-
tar e aplicar a lei no que tange ao tombamento deve-se 
observar o decreto 25/37 no que não for contrário a CF. 
Ressalta-se que proteger não é parar o bem no tempo, mui-
to embora o decreto mencione que em nenhum caso o bem 
poderá ser destruído, demolido ou mutilado, sem prévia 
autorização especial do Serviço do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional; o  que num primeiro momento dá essa 
ideia. A Constituição traz clara a questão da promoção do 
patrimônio cultural. Considerando ainda o que traz a cons-
tituição o patrimônio cultural não tem apenas o caráter de 
monumentalidade e de excepcionalidade trazido no decre-
to. O patrimônio cultural deve ser promovido, no sentido de 
se utilizar o patrimônio para melhorar e promover o meio 
ambiente urbano e cultural e por consequência a educação 
e bem-estar da população.

Merece destaque que o Estatuto da Cidade, no seu art.4° 
lista os instrumentos jurídicos do planejamento urbano e 
refere-se expressamente ao “tombamento de bens imóveis 
ou de mobiliário urbano” (inc. V, alínea d). O tombamento 
é aí citado junto com outros institutos jurídicos listados nas 
várias alíneas dos seis incisos do referido art.4°, objetivan-
do, simplesmente, exemplificar os vários instrumentos que 
podem ser usados na gestão do planejamento urbano.

“Administrar é também criar, a partir das leis”
Carlos Ari Sundfeld

1 - Constituição Federal art 216
2 - Para o presente artigo não entraremos na questão quanto ao tombamento ser feito através de lei ou via judiciário, através do MP ou da sociedade civil.

BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE
ASPECTOS DO TOMBAMENTO

*Advogado - Mestrando em Direito Público pela PUC-MG - Membro Suplente do Compac/Conselho Municipal do Patrimônio Cultural.
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Se não bastasse o tombamento ter sido incluído no 
estatuto da cidade como instrumento de planejamento 
urbano, merece destaque que o texto constitucional através 
da emenda nº 48 de 2005 traz a previsão do planejamento 
cultural através do Plano Nacional de Cultura. O referido 
instrumento foi fortalecido com a emenda 71 de 2012, 
com o objetivo de incentivar o desenvolvimento cultural 
do País e a integração do poder público. Busca-se no texto 
Constitucional articular uma Política Pública financeira para 
a defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro; 
produção, promoção e difusão de bens culturais; formação 
de pessoal qualificado para a gestão da cultura em suas 
múltiplas dimensões e; por fim, a democratização do acesso 
aos bens de cultura. O texto constitucional traz todas as 
normas estruturantes do sistema de implementação das 
políticas culturais, devendo as políticas culturais observarem 
tais premissas para serem efetivamente implementadas. 
Assim, fica claro que o tombamento por ser instrumento de 
promoção de cultura e por estar integrado através do texto 
constitucional ao sistema Nacional de cultural, é instrumen-
to também de política cultural. 

Assim definindo tombamento, entendemos que temos 
que romper a visão do tombamento como limitação de di-
reito de propriedade, trata-se de instrumento de proteção e 
promoção ao patrimônio cultural, urbanização das cidades 
e dinamização de políticas culturais, tornando o patrimônio 
ambiental urbano tombado um instrumento que poder ser 
utilizado nas esferas estaduais, municipais e federais para 
desenvolvimento social.

2-CRITÉRIOS PARA O TOMBAMENTO

Conforme exposto o Tombamento é instituto de pre-
servação ao patrimônio cultural, política urbana e política 
cultural, assim quando este instituto for utilizado é dever ter 
em mente a viabilidade do atendimento dessas três verten-
tes. Sem ter a pretensão de esgotar o assunto traçaremos 
aqui algumas diretrizes para que o Tombamento atenda seu 
fim.

O diálogo na produção do tombamento é importantís-
simo, de nada adianta a administração pública vir através 
de ato unilateral e determinar o tombamento do bem. É 
necessário que os cidadãos locais sejam atores principais 
nesse processo e reconheçam o bem como passível de 
tombamento, conforme dissemos contar apenas com o 
caráter de monumentalidade e excepcionalidade não sig-
nifica o sucesso do tombamento no sentido da promoção 
do patrimônio cultural. O bem pode ter monumentalidade, 
mas sem o envolvimento da sociedade, pode significar seu 
definhamento e não promoção de políticas urbanas e cultu-

rais, o que é mais interessante inclusive para o bem. Quanto 
mais o bem tombado se encontra inserido em uma política 
cultural, mais ele será valorizado, visto, respeitado e poderá 
inclusive dar retorno financeiro a população do entorno e 
até no caso de bem particular, retorno financeiro direito ao 
seu proprietário.

Núcleos urbanos são organismos dinâmicos e comple-
xos, o acervo cultural preservado pode abrir possibilidades 
econômicas de desenvolvimento e indicar alternativas de 
sustentabilidade local.

Embora o bem possa ser particular, o seu destaque é co-
letivo e deve ser valorizado por todos, pois seu tombamento 
se deu por questões que interessam a toda a sociedade. 
Nasce ai mais um viés do tombamento que é o educativo, 
na medida em que a população, a partir do tombamento, 
pode se enriquecer culturalmente e fortalecer sua identida-
de com o lugar e resgatar vivências importantes. 

É recomendável um trabalho educacional e promo-
cional sobre o bem, formar a população, pois o poder 
público corre o risco de entregar para a população algo 
que a população não está preparada para receber e que 
por consequência pode não ser valorizado, pois como já 
exposto, deve haver o reconhecimento do bem tombado. 
Assim, o tombamento realmente atenderia a “função social 
da propriedade3.”

A identificação do bem objeto de tombamento deve ser 
criteriosa. Nesse sentido observemos:

“Numa época na qual a universalidade das técnicas 
de construção e das formas arquitetônicas ameaça 
provocar uma uniformidade nos assentamentos 
humanos, a salvaguarda dos complexos históricos 
tradicionais pode contribuir para o aprofundamento 
dos valores culturais e sociais próprios de cada nação, 
e favorecer o enriquecimento do patrimônio cultural 
mundial do ponto de vista arquitetônico4.”

A preservação não pode ser dissociada da modernização 
das cidades, dinâmicas por excelência. Sobre o direito à 
cidade destacamos:

“O direito à cidade é composto por feixe de direitos 
que incluem o direito a moradia (implícita a regula-
rização fundiária), à educação, ao trabalho, à saúde, 
aos serviços públicos (implícito o saneamento), ao 
lazer, à segurança, ao transporte público, à preserva-
ção do Patrimônio Cultural, histórico e paisagístico, 
ao meio ambiente construído equilibrado (implícita a 
garantia do direito a cidades sustentáveis)5.”
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3 - Seguimos o entendimento da Prof, Marinella Machado Araújo sobre função social da propriedade exposto no texto “Tombamento de Uso na Jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal”. FERNANDES, Edésio; AFONSIN, Betânia (coord.). Revisitando o instituto do tombamento .Belo Horizonte: Fórum, 2010.p193. “
...a expressão função social da propriedade empregada com sentido de qualquer limitação ao direito de propriedade tendo em vista um fim de natureza pública
e que em nossa ordem jurídica, em razão do modelo de Estado Democrático por ela adotado democrático participativo. E que o interesse público que justifica a
persecução deste fim é compreendido como todo o interesse privado que se projeta na esfera pública em razão de racionalidade de seus fundamentos e da
necessidade de coerência da atuação do Poder Público com o princípio da solidariedade característicos desses modelos”.
4 - FERNANDES, Edésio; AFONSIN, Betânia ( coord.). Revisitando o instituto do tombamento .Belo Horizonte: Fórum, 2010 “Conservação Urbana: Tombamento e
Áreas de Conservação; CASTRIOTA, Leonardo Barci, p. 61.
5 - FERNANDES, Edésio; AFONSIN, Betânia ( coord). Revisitando o instituto do tombamento .Belo Horizonte: Fórum, 2010; Perspectivas Contemporâneas do
Patrimônio Cultural:Paisagem Urbana e Tombamento. CAVALLAZZI, Rosângela Lunardelli, p 130.
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Sem não bastasse o critério técnico (urbanístico, histórico 
e cultural) a participação da sociedade civil e imprescindível.

O Tombamento, dado seu viés cultural, educacional, 
urbanizador desempenha papel de saneamento social na 
organização das cidades.

3-TOMBAMENTO E PLANEJAMENTO 

Já vimos que o Tombamento é ato administrativo e que 
pode ter sua origem no âmbito municipal, estadual ou fede-
ral e que deve seguir políticas culturais, proteger o patrimô-
nio e privilegiar a evolução das cidades, assim é imprescindí-
vel que o tombamento seja objeto de planejamento.

O tombamento isolado não resolve. Planejamento não é 
o fim, planejamento é o meio. É dever formular e executar.

Considerando que o tombamento é um ato administra-
tivo dentro do planejamento do poder público é “o direito 
que condiciona a criação e execução de soluções, políticas 
e programas pela administração Pública. O dever básico do 
administrativista é trabalhar na ampliação do leque de alter-
nativas para a ação administrativa encontrar no direito sua 
base e seus limites, mas sem comprometer a extensão da 
função criadora que a administração tiver recebido da legis-
lação, nos termos constitucionais. A grande missão do admi-
nistrativista contemporâneo não é tolher a criação adminis-
trativista para defender o espaço do legislador; é assegurar 
que o direito, em suas múltiplas formas, influa o espaço de 
deliberação administrativa, mas sem monopolizá-lo6.”

A questão do planejamento nas áreas onde se dará o 
tombamento deve ser verificada, o entorno deve garantir 

6 - SUNDFELD, Carlos Ari, Direito administrativo para céticos, editora Malheiros, 2012. Pag. 136 .
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associações locais, câmaras de comércio e demais agentes 
com interesse nas áreas a serem protegidas devem fazer 
parte da ação planejadora do tombamento. A inserção de 
jovens neste processo através da educação e da capacitação 
profissional é indispensável para os objetivos do tombamen-
to. O morador não pode crescer distanciado de seu próprio 
ambiente, não pode ser afastado aquele que melhor pode 
conservar e valorizar o bem tombado. 

O planejamento do tombamento deve ser ainda combi-
nado com aspectos de zoneamento e preservação, posturas 
municipais, isenções fiscais, entre outros, numa tentativa 
de se integrar a preservação e planejamento urbano. A 
administração pública deve buscar resultados concretos, 
conforme lição do prof. Carlos Ari:

“O que os administrativistas têm que fazer é traba-
lhar no aperfeiçoamento tanto teórico como nor-
mativo dos outros mecanismos jurídicos que não a 
vinculação da administração ao legislador. Precisam 
contribuir mais na discussão sobre quais são arranjos 
institucionais administrativos capazes de garantir 
os valores democráticos e os direitos, quando da 
tomada de decisões. Precisam investir suas energias 
nos debates sobre as várias classes de processo ad-
ministrativo, especialmente as audiências e consultas 
públicas de projetos de regulamento”.

Deve haver uma visão global, não se deve ficar restrito a 
apenas a um órgão da administração pública. Conforme diz 
a Prof. Marinella: “Muitas ações de planejamento ficam con-
centradas no universo do órgão que as concebe em razão 
da falta de visão global do planejamento”.

“O tombamento como instrumento isolado tem ge-
rado efeitos perversos, tem congelado a realidade, a 
história, a dinâmica da vida, tem realizado um pacto 
com a fotografia: ao capturar a vida, inviabiliza a 
continua transformação da paisagem urbana8”.

que as novas edificações se harmonizem ou complemente 
as edificações tombadas, deve haver melhorias no meio 
ambiente, integração da sinalização, garantia que o trânsito 
se harmonize com a passagem, instituir benefícios fiscais e 
estímulos financeiros para a recuperação das edificações, 
educação patrimonial e conscientização histórica, projetos 
para viabilizar a exposição do bem tombado e sua explo-
ração econômica no sentido de gerar renda não só para o 
proprietário, mas para o entorno. 

Sobre o planejamento especificamente no tocante ao 
tombamento importante mencionar:

“É interessante notar que, no seio desse debate, vem 
sendo redefinida a importância do planejamento 
territorial para a efetividade das políticas de proteção 
ao patrimônio cultural, bem como o reconhecimento 
crescente da necessidade de integração entre órgãos 
de planejamento urbano, tutela ambiental e órgãos 
culturais, que gradualmente tem ganhado uma 
grande importância para a garantia da gestão de 
políticas eficientes na tutela do patrimônio cultural 
brasileiro7.”

A Secretaria de cultura ou o órgão responsável pela 
cultura na administração pública deve ter uma interface 
planejada com o urbanismo.

Merece atenção o tombamento de conjunto, tomba-
mento de áreas que não se restringem a apenas um bem. 
Tais tombamentos não podem ter o condão de restringir a 
evolução e a qualidade de vida da área. As possibilidades de 
desenvolvimento do conjunto tombado, implicações cultu-
rais, sociais, econômicas e políticas devem ser consideradas 
nestes tombamentos. É necessário um diálogo permanente 
entre conservadores urbanistas e gestores culturais, possibi-
litando requalificação dos espaços urbanos tombados. 

Políticas participativas são necessárias, não envolvendo 
apenas os moradores das áreas afetadas, mas também 

7 - FERNANDES, Edésio; AFONSIN, Betânia ( coord). Revisitando o instituto do tombamento .Belo Horizonte: Fórum, 2010 . p 17
8 - FERNANDES, Edésio; AFONSIN, Betânia ( coord). Revisitando o instituto do tombamento .Belo Horizonte: Fórum, 2010  Perspectivas Contemporâneas do
Patrimônio Cultural: Paisagem urbana e tombamento; CAVALAZZI, Rozangela Lunardelli, p. 139.
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Se planejado, é dever através do tombamento imple-
mentar políticas culturais, urbanas, educacionais e inclusive 
desenvolvimento econômico.

4- CONSIDERAÇÕES FINAIS

Num país tão diverso como o Brasil a regionalidade 
deve ser respeitada. O Tombamento isolado não resolve, o 
tombamento deve ser fruto de uma ação planejada para 
que alcance seu fim constitucional, promovendo a cultura, 
o urbanismo, a educação, protegendo realmente o patrimô-
nio cultural como um todo e não apenas o bem.

Ações educacionais conjuntas ao tombamento são um 
ganho para a sociedade ao aumentar a sensação de perten-
cimento dos cidadãos valorizando o meio ambiente urbano. 

O Tombamento não pode ser visto pelo particular como 
uma punição ou como um instrumento que para seu bem 
no tempo. O tombamento deve ser visto como uma oportu-
nidade para desenvolvimento social na medida em que for 
implementado o texto constitucional.

Mecanismos de incentivo ao particular para proteger 
o bem tombado são fundamentais para a visualização de 
retorno rápido no que tange ao tombamento. O particular 
mais pragmático, dono do bem tombado, não enxerga as 
políticas públicas como um ganho. A esse particular deve 
ser dado mais incentivos, inclusive fiscais, evitando inclusive 
que o bem perca valor em razão do tombamento, o que 
geraria indenização e significaria mais ônus para os cofres 
públicos. 

A Península Ibérica, durante muitos séculos, foi conquis-
tada e habitada pelos Mouros. A região de Portugal foi reto-
mada pela cristandade no século XIII, tornando a cidade de 
Lisboa em Capital do Reino Português. Com isso, o Castelo dos 
Mouros, que se localizava nos arredores de Lisboa, tornou-se 
Paço Real e seu nome foi alterado para Castelo de São Jorge. 

A partir disso, no século seguinte, foi instalado, em uma 
das torres do castelo, o Arquivo Público do Reino – denomi-
nado de Torre do Tombo. De 1378 a 1755, o arquivo ficou 
instalado no local, e, com o terremoto de Lisboa, a torre que 
abrigava o acervo ficou ameaçada de ruína, obrigando a 
realocação do arquivo, em 1755, no Mosteiro de São Bento. 
Sendo assim, encerrou-se um período de quase quatro séculos 

do arquivo no seu local originário. 
Em 1990, o arquivo foi transferido para um prédio mo-

derno construído para esse fim. O prédio ficou conhecido 
como Torre do Tombo, já que abriga o Instituto dos Arquivos 
Nacionais Torre do Tombo. 

Dessa forma, a palavra tombo, que em português significa 
inventariar, arrolar ou inscrever nos arquivos do tombo, deu 
origem, no Brasil, à expressão tombamento. Por isso, todo o 
patrimônio – público ou particular, móvel ou imóvel, cultural 
ou ambiental – que tiver importância para a sociedade poderá 
ser inscrito nos Livros Tombos e, com isso, ser formalmente 
tombado, isto é, tornar-se oficialmente reconhecido, a fim de 
ser protegido e preservado.

O SIGNIFICADO DA 
PALAVRA

TOMBAMENTO
viriatoapedrada.blogspot.com - acesso em 10-12-2014



A CARREGADEIRA D’AGUA
REVISTA POR DENTRO DA HISTÓRIA - 2015 - Nº 6

24

Antônio Faria*

Entre as tradições que a Contagem de São Gon-
çalo traz de seu passado, encontra-se a figura da 
“carregadeira d’água”.

Até o fim da década de 1940, não havia em 
contagem nenhuma infraestrutura, a  “villa” era 
ainda desprovida de qualquer saneamento básico, 
inclusive água encanada para as casas.

As residências familiares recebiam, então, o 
abastecimento de água através dessas carregadeiras 
d’água, contratadas especialmente para este fim.

Existiam na “villa” vários poços de água potável, 
conhecidos por “minas de água de lodo verde”, esta, 
própria para consumo das pessoas. Existia também a 
“mina de água de lodo vermelho”, esta, diziam salo-
bra e imprópria para o consumo humano. Cabia ao 
conhecimento das “carregadeiras” a seleção da água 
e, portanto, a conservação da saúde das famílias 
para quem trabalhavam.

Assim sendo, a carregadeira apanhava a água 
em latas de vinte ou dez litros, ou ainda em potes 
de dez litros, isto de acordo com a encomenda ou 
capacidade física da carregadeira e levava paras as 
casas da cidade. 

Todas as manhãs ou pôr-do-sol, Contagem assis-
tia a inusitado espetáculo de rara beleza: o desfile 
destas trabalhadoras equilibrando na cabeça suas 
latas e potes d’água, rumo aos lares da cidade para 
abastecê-los de água e de notícias.

*Foi assistente técnico e diretor interino da Casa da Cultura 

Nair Mendes Moreira – Museu Histórico de Contagem na década de 

1990.Nasceu em Contagem em 8 de abril de 1927 e faleceu aos 72 

anos em 26 de outubro de 1999.
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CARTOGRAFIAS DA (R)EXISTÊNCIA 
APROPRIAÇÕES DO ESPAÇO DE CONTAGEM 
PELOS ARTUROS

Maria Ivanice de Andrade Viegas *

No contexto da modernidade, a urbanização transfor-
mou profundamente os usos do tempo e do espaço nas 
cidades. Muitas delas, metamorfoseadas em metrópoles, 
passaram a desafiar seus moradores a (r)existirem num 
espaço atravessado pela industrialização que lhes apre-
sentou outros modelos, formas e imperativos de se viver a 
vida. Diante disso, as identidades construídas em torno da 
experiência e de valores como religião, localidade, região, 
memória, nação, cultura étnica, gênero ou opção identi-
tária se transformaram em importantes trincheiras onde 
muitos sujeitos passaram a se refugiar. Fundamentados 
nas continuidades históricas presentes em suas práticas e 
organizados em comunidades, muitos deles têm procura-
do (re)criar laços de identidade e enraizamento, fortale-
cendo o sentido de coletividade e criando uma proteção à 
desestruturação ocasionada pela modernização. A Comu-
nidade Negra dos Arturos se inscreve nesse contexto.

Esse é um grupo familiar originado da união de Camilo 
Silvério, chegado ao estado de Minas Gerais como escravo, 
e Felisbina Rita Cândida. Dessa união nasceu Arthur Camilo 
Silvério, cuja “força de sua personalidade e da religio-
sidade aprendida dos antepassados funcionaram como 
elementos aglutinadores do grupo familiar.”i A partir de 
Arthur Camilo e sua esposa D. Carmelinda, casados em 
1917, iniciou-se a primeira geração dos Arturos – os filhos 
de Arthur, base sobre a qual se constrói a Comunidade dos 
Arturos. 

Atualmente, os Arturos se encontram na quinta gera-
ção, totalizando cerca de quinhentos membros, boa parte 
dos quais vive nas terras herdadas do velho Arthur, que 
ainda se configura como uma propriedade coletiva. Os 
Arturos mais velhos assumem a liderança da Comunidade 
sob os legados do patriarcado, juntamente com um corpo 
político que se constituiu a partir de outros membros da 
Comunidade – notadamente os que hoje estão à frente da 
Irmandade de Nossa Senhora do Rosário de Contagem.

Considerando que a continuidade que organiza a Co-
munidade dos Arturos é histórica, ela possui descontinui-
dades espaciais encontrando-se espraiada no entorno do 
bairro Jardim Vera Cruz, localizado no município de Con-
tagem. Os bairros que abrigam a maior parte dos Arturos 
são: Quintas Coloniais, Praia, Olinda e Jardim Vera Cruz. 
Contudo, há Arturos vivendo na área central de Contagem 

e em bairros mais distantes como Liberdade, Maracanã, 
Ressaca, Riacho, dentre outros. A distribuição espacial da 
Comunidade dos Arturos reforça a ideia de que a Comu-
nidade possui uma continuidade que transcende o espaço 
físico, pois, embora exista uma sede cuja propriedade 
pertence aos Arturos, a Comunidade enquanto tal também 
se estende pelos bairros vizinhos e até mesmo para outros 
espaços da metrópole.

Na sede se encontram as principais referências espaciais 
da Comunidade, sendo o local de maior importância nas 
etapas rituais concernentes à religiosidade artura. Contu-
do, a força articuladora da Comunidade dos Arturos possui 
na memória e na fé suas principais malhas, sendo que a 
vivência de outras experiências cotidianas extra-sede, em 
seus locais de residência, não os torna menos Arturos. 
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Como nasceu no final do século XIX, Arthur Camilo – 
primeiro patriarca da Comunidade dos Arturos – alcançou 
os últimos lances da escravidão no Brasil beneficiando-se, 
inclusive, da Lei do Ventre Livre. Desse modo, a Comunida-
de acompanhou, pela vivência direta ou de modo indireto 
através dos legados herdados, importantes processos que 
configuraram a realidade moderna brasileira, como a tran-
sição da escravidão para o trabalho livre, as transformações 
campo-cidade no contexto da urbanização, bem como os 
impactos sobre o uso do tempo e espaço que tal processo 
desencadeou no município de Contagem.

Os sentidos e conteúdos da vida artura são produzidos 
entre a realidade urbana contemporânea do município 
de Contagem e a realidade mítica inscrita na tradição a 
partir dos legados recebidos da cultura negra ancestral. 
Os Arturos presentificam, assim, trajetórias que passam 
pelas chibatas dos senhores e grilhões da metrópole, 
pelos engenhos e fábricas, pelos movimentos e silêncios 
do corpo, pelo trabalho e pela Festa e, sobretudo, pela fé. 
Neles e por eles várias encruzilhadas se fazem: Brasil-África, 
tempo-eternidade, fé-ciência, mito-história, campo-cidade, 
sagrado-profano, humano-divino, tradição-modernidade, 
dominação-(r)existência. Na confluência dessas realida-
des tão díspares, surgem espacialidades, corporeidades e 
territorialidades que refletem uma (r)existência que além de 
não negar a modernidade e seus atributos, subverte-os em 
favor de sua própria continuidade, fundamentada nas lutas 
em defesa do corpo, do território e das práticas definidoras 
do arcabouço cultural por eles constituído. 

Nas grandes cidades, as dificuldades da fruição do 
espaço com sentidos diversos do que se estabeleceu 
atualmente como um modelo de vida urbana tem levado 
muitas comunidades tradicionais a construírem um ca-
minho de (r)existência a partir de estratégias de recriação 
do passado em diálogos com o presente que, além de o 
revitalizar, constrói novos rumos para a história dos sujei-
tos que a compõem e para a própria história da cidade. A 
reflexão realizada por Jorge Antônio dos Santos – Capitão 
da Guarda de Moçambique dos Arturos e coordenador 
de eventos da Irmandade de Nossa Senhora de Contagem 
– nos convida a pensar sobre as (r)existências que se deli-
neiam por entre o espaço urbano contemporâneo a partir 
das comunidades tradicionais. Segundo ele:

Não só os Arturos, mas todas as Comunidades e 
sociedades que formam a população mundial estão 
sujeitas à perda de suas tradições, costumes e iden-
tidade, uma vez que o mundo hoje oferece muitos 
atrativos que desvirtuam o interesse dos jovens em 
continuar seguindo o modo de vida de seus ances-
trais.(...) Na Comunidade a tentativa de preservar a 
nossa cultura começa dentro das famílias, onde os 
pais mostram a importância da cultura e a necessi-
dade de mantê-la e de se manter dentro dela, ressal-
tando a responsabilidade de se manter todas estas 
tradições vivas, sendo passadas de geração a gera-
ção, sem que haja transgressões na sua identidade. 
Contam também com a fé e a devoção em Deus e 
em seus santos para que os jovens não se desviem 
das tradições e de suas identidades, podendo assim 
dar continuidade a sua cultura e seu modo de vida.

É nesse sentido que os Arturos nos convida a pensar 
as grandes cidades contemporâneas noutras perspectivas: 
a daqueles que (r)existem às mais variadas dificuldades 
impostas pela vida moderna, buscando perpetuar nela as 
suas tradições.

Considerando que os sujeitos são capazes de interferir, 
transformar e interagir com o espaço, cunhando nele suas 
marcas e produzindo a si mesmos enquanto produzem 
esse espaço, a cidade sobrevive no corpo daquele que a 
experimenta, residindo nas memórias e práticas daqueles 
que a experienciaram. Ao longo do tempo, na espacialida-
de contagense, os Arturos delinearam territórios, estabele-
ceram usos, promoveram apropriações, deixando marcas, 
grafando histórias. Construíram assim, uma forte experiên-
cia urbana que se traduz em (r)existência.

O sentido dessa resistência, contudo, não se centra 
numa ideia de oposição a partir da negação da realidade 
da vida moderna em contraposição à tradição, mas na 
busca por uma apropriação de signos, instituições, tempos 
e espaços modernos, possibilitando a intervenção no aqui 
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e no agora. A resistência analisada a partir dos Arturos 
é um processo no qual os sujeitos, na busca pelo desen-
volvimento pleno de sua humanidade, se erguem diante 
de suas próprias histórias, reiterando criativamente sua 
existência, por isso o termo (r)existência.

No cerne da (r)existência artura estão a fé e a tradição 
que, convertidas em religiosidade, definem seus modos 
de ser e pertencer, a forma de lidar com o tempo e com o 
espaço, a maneira de inserir a tradição nos mo(vi)men-
tos da cidade e as formas de transmissão dos legados da 
tradição no mundo contemporâneo. Por meio de rituais 
sincréticos organizados em torno da fé em santos católicos 
transfigurados em divindades africanas, fundamento de 
grande parte da religiosidade afro-brasileira, os Arturos 
celebram e dramatizam sua história e a de seus ancestrais 
através de práticas sócio-espaciais que definem em grande 
medida sua forma de viver o mundo contemporâneo. Atra-
vés de práticas como levantamentos de mastros, novenas, 
cumprimento de promessas, cantos, danças, banquetes 
coletivos, coroações de reis e rainhas, dentre outros, os 
praticantes celebram seus antepassados e santos de sua 
devoção e produzem outros sentidos – significações e 
movimentos – para a vida cotidiana.

Um dos mais importantes pilares na construção da 
identidade da Comunidade dos Arturos é a vivência da fé 
em Nossa Senhora do Rosário e outros santos católicos, 
transfigurados pelo sincretismo religioso, e a veneração da 
ancestralidade por meio da prática do Congado. A celebra-
ção perpassa a vida cotidiana nos seus atos mais simples 
e a espiritualidade é convertida em devoção. Constitui-se, 
assim, uma cultura híbrida e de fronteira onde o tempo se-
cular, de duração temporal linear e progressiva, vinculado 

ao cotidiano estabelecido pelo ordinário da vida moderna, 
se imbricava ao tempo sagrado, cadenciado numa lógica 
cíclica e repetitiva, entranhado na vida cotidiana por meio 
das celebrações concernidas à tradição. Daí que vários ele-
mentos da vida cotidiana são trazidos para o interior das 
celebrações e ajudam a compor um intrincado e complexo 
processo, cujas significações transcendem as questões 
religiosas e atingem outros conteúdos da vida social.

No exercício do divino a humanidade artura se reforça, 
pois suas práticas são situadas para além dos processos 
desumanizadores do mundo moderno tocando mais fundo 
na existência. As expressões comunicativas artura reverbe-
ram os mistérios e sinuosidades que os negros brasileiros 
desenvolveram por meio de uma vida dotada de dissimu-
lações e inversões como estratégia de luta. A capacidade 
evocativa de suas cores, a expressividade de seus sons e 
silêncios, o movimento performático de suas danças, as 
alegorias presentes em suas falas deixam transparecer as 
singularidades presentes na diversidade da cultura em suas 
inúmeras manifestações no Brasil.

Mas nem tudo são flores. Tocada pela urbanização a 
Comunidade dos Arturos sofreu grandes transformações: o 
aumento dos membros da comunidade, as transformações 
das relações rurais e urbanas, a supressão de suportes ma-
teriais da memória, o definhamento da narrativa, o forte 
apelo à espetacularização da cultura, a presença mais efe-
tiva do Estado. Os impactos gerados a partir da perspec-
tiva linear de tempo, por exemplo, interferem na prática 
ritual artura como no caso dos horários e dias de trabalho 
não coincidentes com o calendário ritual que levam muitos 
dos membros da comunidade a uma negociação constante 
com seus patrões e empresas, nem sempre conseguindo 
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uma liberação total de suas atividades. Além disso, diante 
da excelente localização das suas terras, o assédio do 
mercado imobiliário se tornou cada vez mais frequente e 
incisivo. Contudo, conforme foi apontado, os Arturos en-
gendram estratégias de (r)existência a esse processo. Uma 
delas é pela via da apropriação do espaço, tornando-o 
significativo no sistema de representações da Comunidade. 
Por isso, há uma vivência outra da cidade pelos Arturos, 
que vai traçando cartografias invisíveis, territorialidades 
outras e novos usos do espaço.

Como as práticas sócio-espaciais se encontram arraiga-
das na existência de uma territorialidade que as lastreiam 
e podem desaparecer diante da expropriação territorial, 
o espaço se torna um campo de lutas na manutenção 
dos meios e modos de vida que estruturam a existência 
concreta das comunidades tradicionais. Nas cartografias 
do corpo arturo vão se desenhando as lutas e as relações 
intrínsecas ao processo de manutenção do sagrado, de 
cidadania, de produção dos sujeitos.

Nos dias destinados às festividades, Contagem sofre 
uma série de recortes e interrupções: reorientação da 
circulação, pausa dos fluxos, modificação dos sons que 

produz. Entre as idas e vindas próprias dessa cidade consti-
tui-se um fluxo invisível, onde outras trilhas são traçadas. 
Contagem se torna palco de movimentos singulares cujos 
deslocamentos e usos do espaço são definidos para além 
dos movimentos do trabalho. Entre os ônibus e carros, cir-
culam cavaleiros, escravos, guardas, capitães, reis, rainhas 
e ancestrais numa apropriação do espaço metropolitano 
através de suas redes e concentrações para além do senti-
do econômico. A cidade histórica reverberada no espaço 
metropolitano revela-se nas suas características primordiais 
como o local de concentração da cultura, do encontro e 
da reunião, remetendo pensar esse espaço como o filósofo 
Henri Lefebvre o definiu: centralidade de tudo que se pode 
reunir.

As práticas arturas colaboram para a desconstrução de 
muitas das deformações identitárias legadas à sociedade 
pelo racismo, incutidas no imaginário social. No momen-
to festivo as micro-narrativas (re)contadas através dos 
cânticos e das performances rituais transmitem os legados 
da tradição diante da escassez de tempo e de espaço para 
o compartilhamento de  experiências e os Arturos narram 
para si mesmos importantes elementos da sua identidade, 
reafirmando-a. Narram também para aqueles que põem 
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sentido em suas ações para além do espetáculo que pode-
riam parecer.

Através da tradição e da religiosidade – perpetuadas 
por meio da Festa religiosa, há uma resistência à submis-
são dos usos do tempo na perspectiva exclusivamente 
capitalista, pois, ainda que parcialmente, ela o submete, 
ressignificando. Os corpos arturos, para além de máquinas 
de trabalho, se tornam lugares sagrados, religando-os ao 
universo do divino. A técnica e tecnologia embutidas na 
forma como se organiza o saber e a absorção do conheci-
mento novo reafirma a autonomia, pois tais são constru-
ídos numa articulação com a tradição, sem a sua submis-
são ao discurso competente. Uma das mais importantes 
estratégias nessa direção ocorre a partir dos diálogos 
arturos com as diversas instâncias de poder e conhecimen-
to que geraram parcerias importantes para a continuidade 
das tradições. 

Por isso, os Arturos debatem com os pesquisadores nos 
seminários, participam de reuniões com autoridades políti-
cas, se apropriam de leis, aceitam e recusam determinados 
projetos. Ocupam as ruas, igrejas, centros culturais. Estão 

em cartaz nos teatros, em cena nas telas, em vida na cida-
de. Criam seu próprio acervo com as técnicas aprendidas, 
produzem seus sons, suas danças, seus retratos. Discutem 
sobre a propriedade da terra, a inserção social dos seus 
membros, criam alternativas de trabalho. Sua Festa é um 
palco de cidadania, suas reuniões religiosas são arenas 
políticas, seus corpos sinalizam uma apropriação de seu 
tempo, de seu espaço. Seus sons evocam o sagrado, são as 
armas, a luta, a bandeira que tremula e demarca um chão 
conquistado, um tempo-espaço apropriado. As contas de 
seu sagrado rosário são balas da artilharia de combate: 
da miséria da vida, dos sentidos, da alma. São, portanto, 
irmãos, filhos de Nossa Senhora, citadinos, cidadãos, sujei-
tos de sua própria história.
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O estreitamento das experiências urbanas na vida co-

tidiana dos sujeitos que vivem (n)as grandes cidades con-
temporâneas e a busca pela redução deles a engrenagens 
de sustentação da produção da riqueza produzem seus 
imponderáveis. Portanto, a modernidade, enquanto cria 
seus grilhões, faz surgir forças emancipatórias; enquanto 
se volta contra a cidade na perspectiva de reduzi-la a espa-
ço produtivo, (re)cria o político como irredutível, o urbano 
como possibilidade. A realidade urbana em crise produz, 
a partir dos sujeitos potenciais, as condições de superação 
de si mesma como realidade dilacerante.

As questões observadas na e a partir da Comunidade 
Negra dos Arturos se inscrevem numa escala que ultra-

passa o tempo e o espaço da Comunidade. Elas permitem 
repensar, de um modo geral, as identificações para além 
do processo que despojou os sujeitos negros das possi-
bilidades de se expressarem livremente por meio de suas 
práticas sócio-culturais. Essa discussão permite alcançar 
aspectos de uma luta que extrapola o viés racial e se 
constitui como uma (r)existência frente aos processos de-
sumanizadores que buscaram destituir os sujeitos da sua 
capacidade de sonhar, agir e (re)criar(-se) livre dos grilhões 
sociais que os aprisionam.

Para saber mais sobre a (r)existência artura visite:
www.oenigmadorosario.com.br

CAPELA SANTO ANTÔNIO 
DO MORRO REDONDO
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Beatriz Araújo e Nívia Paiva *

HISTÓRICO 

Em um contexto rural de Contagem, cidade pertencen-
te à região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais, 
surge na década de 80, a capela Santo Antônio do Morro 
Redondo, fruto do desejo de D. Geralda e de toda a co-
munidade, que corriqueiramente se encontram e celebram 
suas tradições católicas. Da necessidade de um lugar para 
realizar os encontros e celebrações, a comunidade se orga-
niza em mutirão e após muito trabalho e diversas festas e 
leilões arrecadam fundos para concretizar a Capela. 

Ela se integra harmoniosamente à paisagem. Situada 
ao norte da cidade, na região administrativa de Vargem 
das Flores, entre a Fazenda Campo Alegre e o Condomínio 
Rural San Remo, a capela ocupa o topo de um morro que 

é um dos pontos mais altos da região, proporcionando 
uma visão de 360º de toda a paisagem ao redor. 

Construída em terreno particular, de propriedade dos 
familiares do Senhor Augusto Diniz e D. Geralda Damasce-
no Diniz. A entrada para área onde está situada a Capela 
encontra-se no final da Rua Alameda dos Coqueiros, para 
chegar ao local deve-se subir por uma estrada de terra que 
leva até o topo do morro.

D. Geralda Damasceno Diniz, esposa do Senhor Augus-
to Diniz, pediu ao marido que construísse uma capelinha 
para abrigar a imagem de Santo Antônio (devoção da 
família e da comunidade que morava na região). Eles mo-
ravam na base do morro, na “fazenda velha”, junto tinha 
uma venda de secos e molhados, onde os moradores da 
região do Morro Redondo se reuniam para conversar. En-
contravam-se também para a oração do terço e novenas. 
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CAPELA SANTO ANTÔNIO 
DO MORRO REDONDO

foto Rodrigo Paiva

 * Beatriz Araújo, graduanda de Arquitetura e Urbanismo na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais.
Nívia Paiva, graduanda de Arquitetura e Urbanismo no Centro Universitário Metodista Izabela Hendrix.

Vista do pôr-do-sol - Morro Redondo
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E como de costume, sempre após as orações, os donos da 
casa ofereciam café com biscoitos. Destas habituais reuni-
ões, floresce a ideia da construção de uma capela.

 
D. Geralda Damasceno Diniz relata: “Eu toda vida tive 

muita fé com Santo Antônio e antigamente como não 
tinha igreja, então celebrava missa lá em casa, sabe? Então 
celebravam lá em casa muitas, muitas vezes, sabe a festa 
de Santo Antônio e celebrava a missa lá embaixo”.

Antes da construção da Capela, para participarem 
das celebrações, as pessoas tinham que ir ao Centro de 
Contagem em carro de boi ou participavam em locais mais 
próximos do Morro Redondo – bairro Praia e Retiro.

Como a participação das pessoas aumentava, o Sr. 
Augusto, juntamente com a comunidade se empenharam 
para a construção da Capela – construída em processo 
de mutirão. Para arrecadação eram feitas festas, vendiam 
“coisas”, conseguiam boas prendas para fazer leilão, todos 
ajudavam como podiam.

Segundo D. Geralda, o Sr. Augusto Diniz adoeceu 
durante as obras da construção da Capela, sofrendo um 
acidente vascular cerebral. Além das pessoas que colabora-
vam, outras pessoas tomaram a frente da empreitada e a 
comunidade conseguiu dar fim às obras de construção da 
Capela na década de oitenta.
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terística própria da Capela, não mudando a sua fachada.

Foi levado infra-estrutura (água e energia elétrica) e 
melhorou o acesso.

O CRUZEIRO

No alto do morro existia já um cruzeiro muito antigo. 
“Já tinha o cruzeiro. Cruzeiro bonito, bem feito, depois que 
desarmou ele, pôs aquele outro” (Aristeu). 

Quando foi decidido que a construção da capela seria 
feita no topo do morro, o cruzeiro foi derrubado. Na épo-
ca não foi pensado em preservá-lo. 

Nesse tempo ninguém teve essa ideia, podia ter 
tirado o cruzeiro, por noutro lugar, quando foi ver 
o trator tinha jogado o cruzeiro no chão, misturou 
a terra, muitas vezes a cabeça da gente falha, nin-
guém teve essa ideia. Podia ter tirado o cruzeiro, pôr 
no outro lugar, colocado lá, né? (D. Geralda).

O CAFÉ COMUNITÁRIO

Como o Café Comunitário foi uma iniciativa da comuni-
dade, é importante manter essa identidade local. Segundo 
o Padre Evando Batista, “ele acontece sempre depois das 
missas como de encontro, momento de partilha, bem 
saboroso, com coisas bem gostosas mesmo, bem mineiras 
[...]”Descrição do Conjunto Paisagístico da Capela Santo 
Antônio do Morro Redondo

A CAPELA HOJE

Em 2000 a torre frontal da Capela foi atingida por um 
raio e parcialmente destruída, a comunidade se reuniu 
para arrecadar fundos para efetuar os reparos necessários. 
Para evitar esse tipo de problema, em 2003 foram instala-
dos três pára raios.

Após ficar sob a responsabilidade da Paróquia de Nova 
Contagem, houve um acordo entre a comunidade do Mor-
ro Redondo e a Associação Crescer , ficando responsável 
pelas celebrações religiosas:

A comunidade do Morro Redondo tem uma im-
portância muito grande no nosso trabalho porque 
nos acolheu com muito carinho, abriu os braços, 
realmente abraçou o Crescer e em tudo que a gente 
promovia estava ali presente, participando. Então 
para nós, pra nossa história, a gente tem um carinho 
muito grande pela comunidade do Morro Redondo, 
pelo seu envolvimento e ter abraçado realmente o 
projeto da Associação Crescer. (Pe. Evando Batista de 
Morais)

A partir de 2007, a Capela passa a pertencer à Paróquia 
do Bem Aventurado José de Anchieta, do Bairro Icaivera. 
O vigário é o Pe. Evando Batista e o pároco, o Pe. Sidimar 
Antônio Rodrigues.

Sob a responsabilidade da Associação Crescer, a Capela 
passou por intervenções, mas sempre respeitando a carac-
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Edificação com tipologia moderna, apresentando refe-
rências da arquitetura colonial mexicana, principalmente 
nas torres (localizadas nas fachadas laterais) e, na cobertu-
ra inicial em platibanda. Possui partido básico retangular. 
O telhado em duas águas, colocado recentemente, criou 
certa imponência na volumetria.

 
O sistema construtivo empregado foi concreto armado, 

alvenaria de tijolo cerâmico, laje maciça, reboco e pintura 
acrílica, atualmente em tonalidade laranja. Os pisos e roda-
pés são de cerâmica branca.

Ao fundo, foi construída a sacristia e uma instalação 
sanitária, com acesso externo.

O interior da edificação é formado por um espaço prin-
cipal, a nave, onde, ao fundo, existe uma área elevada por 
um degrau. No meio deste espaço localiza-se o altar e, à 
sua direita, o ambão, construídos em granito cinza.

A porta principal da edificação é de metalon com vidros 
fantasia incolores, verde e azul, formando o desenho de 
uma cruz, assim como as janelas laterais da nave, a janela 
e porta da sacristia apresentam as mesmas características.

Situada no topo do morro, a construção é cercada por 
um pátio gramado, não possuindo muros ou cercas, o que 
permite uma visão da paisagem que circunda a edifica-
ção. Seu perímetro é rodeado por um passeio de cimento. 
Encontra-se em bom estado de conservação e, está em lo-
cal que contempla uma vista maravilhosa e uma vegetação 
exuberante.

O Morro é uma APP, com vegetação de mata de 
transição e que compõe com a Capela um Conjun-
to Paisagístico, que se enquadra no conceito de 
paisagem cultural, onde a capela tem sua importân-
cia, mas também tem todo o conjunto no entorno 
que juntos são fundamentais para a preservação da 
memória e da ambiência local, não sendo possível 
pensar a existência de um sem o outro.” 
(Dossiê Conjunto Paisagístico Capela Morro Redon-
do)

O TOMBAMENTO DA CAPELA SANTO ANTÔNIO DO 
MORRO REDONDO

O Tombamento da Capela Santo Antônio do Morro 
Redondo é a realização do desejo dos moradores dos bair-

34

REVISTA POR DENTRO DA HISTÓRIA - 2015 - Nº 6

foto Alexandra Ponsá

Vista da Capela Santo Antônio do Morro Redondo e do Cruzeiro antes da reforma.
Foto acervo Casa da Cultura Nair Mendes Moreira Museu Histórico de Contagem
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foi aprovado ao Conjunto Paisagístico da Capela de Santo 
Antônio do Morro Redondo o tombamento e sua inscrição 
no Livro de Tombo Cultural. 

Em seguida, a família de Geralda Damasceno Diniz, foi 
notificada do processo, entrou com impugnação questio-
nando os perímetros de tombamento e entorno, foi feita 
uma reunião entre os representantes dos herdeiros e a 
equipe técnica da Coordenadoria de Políticas de Memória 
e Patrimônio Cultural para discussão de tais questiona-
mentos. Após ser apresentado ao COMPAC a impugnação, 
deliberou-se que fosse realizada uma revisão dos períme-
tros de tombamento e entorno.

Na reunião do dia 7 de maio de 2014, foi apresentada a 
nova proposta do perímetro de tombamento e de entorno 
do Conjunto Paisagístico da Capela de Santo Antônio do 
Morro Redondo, sendo aprovado por unanimidade pelos 
conselheiros do Compac. 

Publicado no Diário Oficial do Município de Conta-
gem em 24 de Outubro de 2014, o Conselho Municipal 
do Patrimônio Cultural, por sua presidente, delibera o 
tombamento do Conjunto Paisagístico da Capela de Santo 
Antônio do Morro Redondo, localizado no bairro Tupã, em 
Contagem, por seu valor histórico e paisagístico. Estando o 
bem sujeito às diretrizes de proteção estabelecidas pela Lei 
nº 4746, não podendo ser destruído, mutilado ou sofrer 
intervenções. 

ros circunvizinhos, a Associação Crescer e, principalmente 
dos moradores do Morro Redondo, pois esses guardam o 
sentimento de “pertencimento ao lugar”.

É a garantia da continuidade das manifestações religio-
sas e culturais, a preservação da memória local e da histó-
ria da Capela e o resgate da identidade e do envolvimento 
da comunidade. 

Eu fico muito feliz em saber que está fazendo o 
processo de tombamento da Capela porque vai pre-
servar a história desta capela, história marcada pelo 
compromisso, pelo envolvimento da comunidade, 
a comunidade do Morro Redondo: ela se encontra 
muito nesta Capela, conta um pouco da sua história. 
Então vai ser muito bom preservar este patrimônio 
e não resta a menor dúvida que a comunidade é 
fator importante para o desenvolvimento das nossas 
ações no Crescer. Tanto a comunidade do Morro Re-
dondo, do bairro Darci Ribeiro, é muito importante 
o envolvimento da comunidade que abraça o proje-
to porque a gente não faz nada sozinho. O mundo 
que a gente sonha é o mundo que é feito a partir do 
envolvimento de cada pessoa. Cada um tem o que 
oferecer. Talvez não tanto bens materiais, mas tem 
garra, o próprio trabalho e isto é que é importante. 
(Padre Evando Batista, 2007)

Em Reunião do Conselho Municipal do Patrimônio 
Cultural (COMPAC), realizada aos 14 de agosto de 2013 
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Vista do Morro Redondo - Foto acervo Casa da Cultura Nair Mendes Moreira-Museu Histórico de Contagem 

REFERÊNCIAS
QUADRO III, Dossiê Conjunto Paisagístico Capela Morro Redondo, Contagem, 2014
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Hyvanildo Leite*

Os quadrinhos encantam as crianças e também muitos 
adultos. A sua linguagem visual tem o poder de cativar e 
fascinar. Durante muito tempo, ela não era bem vista nas 
escolas e várias delas foram confiscadas por professores 

que consideravam a leitura de quadrinhos quase uma 
atitude de desacato. Hoje, o panorama é diferente e en-
contramos tirinhas em vários livros didáticos e as famige-
radas revistas em quadrinhos são bem vindas e podemos 
encontrar montes e montes delas na biblioteca escolar.

*Bacharel em Artes com habilitação em desenho, Licenciatura em Desenho e Plástica pela Escola de Belas Artes - UFMG; Pós-graduando em Especialização em Ensino de 

Artes Visuais.

DOS QUADRINHOS ÀS LENDAS AFRICANAS
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 As práticas escolares devem ser conectadas com a 
prática social dos estudantes, para que o processo ensino 
aprendizagem possa ter maior efeito e significado para os 
estudantes. Diante deste fato, é que o professor Olister 
Barbosa1 criou um projeto para ensinar história em quadri-

nhos em suas turmas de 1º e 2º ciclo, na escola Municipal 
Dr. Sabino Barroso, no bairro Sede,  onde está a Matriz 
de São Gonçalo, a Casa de Cultura Nair Mendes Moreira – 
Museu Histórico de Contagem e a antiga rua do Registro.

DOS QUADRINHOS ÀS LENDAS AFRICANAS Ana Júlia da Silva Martins, do 3º ano do 1º Ciclo

1- Este artigo é baseado no trabalho realizado por Olister Barbosa, professor, Licenciatura em Desenho e Plástica - UEMG - 2002; Pós-graduado em Educação Profissio-

nal Integrada ao Ensino Médio - PROEJA - CEFET.MG - 2010; Pós-graduando em Tecnologia da Informação e Comunicação na Educação Básica - término em 2015
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Apaixonado pelo mundo das “revistinhas”, sempre foi 
leitor e, quando criança, foi desenhando os heróis, que 
descobriu sua vocação para as artes. Durante a adolescên-
cia e até mesmo na vida adulta, o mundo dos quadrinhos 
fez e continua fazendo parte de sua vida e contribui para 
formação de seu estilo em seus trabalhos como artista 
plástico.

No caso do ensino de arte, utilizando como base as 

histórias em quadrinho, foi uma forma de aproximar a 
criançada da leitura e utilizar este fascínio, para apresentar 
currículos relacionados ao desenho, diagramação, compo-
sição, uso das cores e muitos recursos do quadrinho, como 
os sinais gráficos, as expressões faciais, o uso dos balões 
e tantos outros recursos deste vasto universo gráfico das 
histórias em quadrinho.

O quadrinho tem uma linguagem que une imagens 
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e textos, tornando o acesso a informação mais prazero-
so e divertido. Aproveitando este potencial, o professor 
introduziu as lendas africanas como roteiro, para que os 
estudantes criassem as histórias em quadrinhos destes 
contos. O resultado foi uma coletânea de quadrinhos que 
aproximam as crianças deste tema, tão necessário em 
nossa sociedade, e de tão escassos recursos para pesquisa 
e informação. Desta forma, com criatividade e alegria a 

lei 10.639 é contemplada e trabalhada de forma natural e 
simples, buscando preservar a cultura afro e nossas raízes. 
O patrimônio imaterial das lendas e contos e a tradição da 
oralidade são preservados e difundidos entre as famílias dos 
estudantes que passam a ter contato com estas histórias atra-
vés da produção de seus filhos.

Contos como “Por que o porco vive no chiqueiro”, “O 
cão e o chacal”, “Por que o morcego só voa à noite”, foram 
algumas das histórias que viraram quadrinho nas mãozinhas 
habilidosas de cabeças criativas e sorrisos largos. 

Sofia Pereira Silva, do 2º ano do 2º ciclo
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BENS TOMBADOS DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM
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CAPELA SANTO ANTÔNIO DO MORRO REDONDO

Tombada pela Deliberação 001/2014.

A Capela Santo Antônio do Morro Redondo foi construída na década de 80 em regime de mutirão pela

comunidade. Sua história remonta o desejo dos proprietários do terreno e de toda uma comunidade por um local

de realizações dos encontros e celebrações religiosas. Possui tipologia moderna e apresenta referências da

arquitetura colonial mexicana. Ocupa o topo de um morro que é um dos pontos mais altos da região,

proporcionando uma das mais belas vistas da Represa Vargem das Flores.

Endereço: Alameda dos Coqueiros sem número. - Bairro: Darcy Ribeiro - Contagem

PARQUE MUNICIPAL GENTIL DINIZ 

Tombado pelo decreto 9.886 de 31 de março de 1998.

É uma área de 24.000 metros quadrados, com 80 % do seu território coberto por jabuticabeiras, mangueiras,

goiabeiras e jambeiros centenários. No centro do terreno, um casarão do século XIX de tipologia colonial. Abriga

ainda um centro de Educação Ambiental, um teatro de arena, trilhas ecológicas e lago.

Funcionamento: segunda a sexta-feira de 8h às 17h

Endereço: Rua Maria do Carmo Diniz, 141 - N. Senhora do Carmo - Contagem                        Telefone: 3397-2706

CINE TEATRO MUNICIPAL TONY VIEIRA

Tombado pelo Decretp 10.806 de 31 de maio de 2001.

A antiga edificação ,construída em mutirão no século XIX foi demolida em 1964 e deu lugar ao novo teatro.

Construído em estilo eclético, foi considerado tecnicamente avançado à época de sua inauguração. Possui

capacidade para 450 espectadores, camarins, foyer nos dois pavimentos e palco. É utilizado para espetáculos

teatrais, eventos religiosos e oficiais.

Endereço: Praça Silviano Brandão, s/n - Centro - Contagem                                                Telefone: 3352-5321

ESPAÇO POPULAR

Tombado pelo Decreto 10.695 de 6 de dezembro de 2000.

Teatro ao ar livre, com capacidade para 15 mil pessoas, foi projetado pelo arquiteto Gustavo Penna e inaugurado

em 1985. Dotado de palco, camarins e instalações sanitárias, possui arquibancada em forma de escada é

emoldurada por pórticos que remetem às construções gregas clássicas.

Endereço: Av. Presidente Kennedy, s/n - Centro - Contagem                                                     Telefone: 3352-5347 

CASA DE CACOS DE LOUÇA 

Tombada pelo Decreto 10.445 de 14 de abril de 2000.

A edificação foi recoberta de cacos de louça pelo geólogo Carlos Luís de Almeida durante mais de 20 anos. Recobriu

paredes, móveis,objetos, fachadas, muros, formando mosaicos que contam sua história pessoal e simbolizam a

diversidade cultural de Contagem. Tornou-se uma atração turística reconhecida internacionalmente pelo seu caráter

artístico inusitado.

Endereço: Rua Ignez Glanzmann de Almeida, 132 - Bernardo Monteiro - Contagem

CAPELA IMACULADA CONCEIÇÃO E SANTA EDWIGES

Tombada pelo Decreto 10.446 de 14 de abril de 2000.

Foi construída em regime de mutirão pela população na década de 50 do século XX. Além do valor simbólico para a comunidade, o

que levou a preocupação com sua preservação foram os vitrais com representação de cenas bíblicas em suas paredes laterais e

fachadas. O forro da nave é decorado com cenas da aparição de N.S. de Fátima e N. S. Aparecida.

Endereço: Rua D. Luciano Souza Lima, 29 - Bernardo Monteiro - Contagem

RUÍNAS DA FAZENDA VISTA ALEGRE

Tombada pelo Decreto 10.460 de 2 de maio de 2000.

Edificação rural construída presumivelmente no século XVIII para ser utilizada como sede da fazenda do Coronel João Teixeira

Camargos. Em sua área havia intensa produção de farinha de mandioca epolvilho, comercializados em Contagem e Belo

Horizonte. Representa a memória agro-pastoril de Contagem.

Endereço: Avenida A - Quintas Coloniais - Contagem
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CONJUNTO ARQUITETÔNICO DA PREFEITURA MUNICIPAL, PRAÇA PRESIDENTE TANCREDO NEVES E CAPELA

SANTA HELENA

Tombado pelo Decreto 190 de 22 de setembro de 2005.

O conjunto é formado pelo prédio construído na década de 50 do século XX, para abrigar o Seminário São José da Ordem

dos Carmelitas. Em 1969 passa a sediar a Escola de engenharia da Fundação Universidade de Minas Gerais e, em 1985

torna-se sede da Administração Municipal. A Capela de Santa Helena foi construída em 1868 em estilo Barroco e demolida

em meados da década de 40 do século XX. Foi reconstruída em estilo eclético lembrando a arquitetura românica e, além

do trabalho religioso, presta serviços socais à comunidade. A Praça Presidente Tancredo Neves foi inaugurada em 1991 e

possui uma área de lazer com 20.000 metros quadrados com arborização, playground, quadras poliesportivas, coreto,

pista de caminhada e skate.

Funcionamento: Horário Comercial

Endereço: Praça Presidente  Tancredo Neves, 200 - Camilo Alves - Contagem   Telefone: 3352-5000 (Prefeitura Municipal)

CHAMINÉS E PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA COMPANHIA CIMENTO PORTLAND ITAÚ

Tombados pelo Decreto 10.186 de 17 de julho de 1999.

As quatro chaminés foram construídas nas décadas de 40,50 e 60 d século XX para produção de cimento da primeira

fábrica instalada na Cidade Industrial - a Companhia de Cimento Portland Itaú. O prédio administrativo abrigava os

escritórios da antiga fábrica e apresenta estilo eclético onde se mesclam traços do Art Deco e Neo Clássico. A fábrica

foi desativada na década de 80 do século XX e demolida em 1998 para dar lugar a um complexo comercial.

Funcionamento: horário comercial

Endereço: Av. Dal David Sarnoff, 920 - Cidade Industrial - Contagem 

IGREJA MATRIZ DE SÃO GONÇALO

Tombada pelo Decreto 10.466 de 2 de maio de 2000.

A origem da atual edificação remonta à antiga capela de taipa erigida no século XVIII e confunde-se com o início do arraial.

Com tipologia característica dos templos religiosos da época colonial, sofreu demolições e intervenções ao longo do tempo.

Em seu interior estão antigas imagens de madeira, incluindo a de São Gonçalo do Amarante, padroeiro da matriz. Possui

também um retábulo e um altar mor em estilo Rococó, transferidos da antiga matriz da Boa Viagem de Belo Horizonte, à

época de sua demolição.

Endereço: Praça Silviano Brandão, s/n - Sede - Contagem.                                                                       Telefone: 3398-1504

CENTRO CULTURAL PREFEITO FRANCISCO FIRMO DE MATTOS FILHO

Tombado pelo Decreto 9.987 de 31 de março de 1998.

Conjunto arquitetônico formado por dois casarões de tipologia colonial (Casa Amarela e Casa Rosa) remanescentes do século

XIX e um casarão em estilo eclético (Casa Azul) construído no início do século XX. Espólio da família do Sr. Randolfo Rocha,

funcionavam em suas dependências um botequim, uma barbearia, uma venda e um açougue. Foram restaurados em 1998 e

transformados em Centro Cultural, abrigando galeria de arte, teatro, salas multiuso, além de oferecer oficinas e eventos

durante o ano. Em 2008 a Biblioteca Pública Municipal Doutor Édson Diniz criada pela Lei n° 93 de 29 de agosto de 1952

e efetivada em 1° de janeiro de 1953 foi transferida para a Casa Rosa.

Funcionamento: segunda a sexta-feira, de 8h às 17h e finais de semana

Endereço: Rua Dr. Cassiano, 102,130,140 - Centro - Contagem                                      Telefones: 3352-5357 (Casa Amarela))

                                                                                                                                                   3352-5375 (Biblioteca Pública)

CAPELA SÃO DOMINGOS DE GUSMÃO

Tombada pelo Decreto 11.323 de 14 de julho de 2004.

Foi construída em regime de mutirão pela comunidade na década de 60 do século XX e sua história se confunde com o processo

de povoamento da região.. O estilo arquitetônico remete às igrejas jesuíticas do século XVIII. Foi restaurada e reinaugurada em

agosto de 2005 pelo empenho da comunidade.

Endereço: Rua Retiro das Freiras, 25 - Retiro das Esperanças - Contagem                                                       Telefone: 3392-8282

CAPELA IMACULADA CONCEIÇÃO E SANTA EDWIGES

Tombada pelo Decreto 10.446 de 14 de abril de 2000.

Foi construída em regime de mutirão pela população na década de 50 do século XX. Além do valor simbólico para a comunidade, o

que levou a preocupação com sua preservação foram os vitrais com representação de cenas bíblicas em suas paredes laterais e

fachadas. O forro da nave é decorado com cenas da aparição de N.S. de Fátima e N. S. Aparecida.

Endereço: Rua D. Luciano Souza Lima, 29 - Bernardo Monteiro - Contagem

CASA DA CULTURA NAIR MENDES MOREIRA MUSEU HISTÓRICO DE CONTAGEM

Tombada pelo Decreto 10.060 de 14 de dezembro de 1998.

Edificação construída no século XVIII, simboliza o “Registro” instalado na região “Abóboras” em 1716. Restaurada

em 1991, abriga significativo acervo documental da história do município divulgado em exposições temáticas e

publicações. Oferece atendimento à pesquisa e ações voltadas para a Educação Patrimonial. Em 2007, por meio do

Cadastro Nacional de Museus, foi reconhecida pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN)

como primeira instituição museal de Contagem.

Funcionamento: segunda a sexta-feira. de 8 às 17h

Endereço: Praça Vereador Josias Belém, 01 - Centro - Contagem                              Telefone: 3352-5323  3398-7350

Email: casa.cultura@contagem.mg.gov.br
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CAPOEIRA, PATRIMÔNIO
CULTURAL DE CONTAGEM E
DE TODA A HUMANIDADE

Tiago Alves Ferreira*

Não há, entre as expressões culturais essencialmente brasileiras, 
aquela que seja tão difundida e reconhecida mundialmente como 
a capoeira. A junção de dança, luta, esporte e música que transmi-
te a resistências dos povos africanos no país é praticada em todo o 
território nacional. Seus códigos, símbolos, cantos se introjetaram 
à cultura nacional, à fala, ao imaginário e à identidade da popula-
ção brasileira de forma perene, universal.

 

No último dia 26 de novembro de 2014, mês em que se 
comemora a consciência negra no Brasil, a roda de capoeira foi 
declarada patrimônio cultural imaterial da humanidade pela 
Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a 
Ciência e a Cultura). A manifestação cultural passa a figurar 
ao lado do Samba de Roda do Recôncavo Baiano, do frevo de 
Pernambuco, do Círio de Nazaré do Pará e de outras expressões 
brasileiras que detêm o mesmo título internacional.

 
Em Contagem, as rodas de capoeira conquistaram as con-

dições para no futuro serem declaradas patrimônio imaterial 
do município também no ano de 2014. Sendo referência da 
cultura negra em Minas Gerais, a cidade busca, atualmente, 
desvelar as rodas, tradição antiga e amplamente espalhada por 
todas as regiões do Município. O encontro do berimbau com 
a expressão corporal herdada dos escravos, além de todos os 
ritos, mitos e práticas do universo da capoeira são tão arraiga-
dos como outras manifestações negras da cidade, incluindo o 
Congado, as Guardas e a Folia de Reis.

*Coordenador de Políticas de Memória e Patrimônio Cultural 

 
Um dos esforços no sentido de valorizar e empoderar essa 

prática foi a criação do Conselho de Mestres, Contramestres e Pro-
fessores de Capoeira de Contagem, consolidado no dia 18 de feve-
reiro. A assembleia de criação do órgão contou com a presença de 
mais de 15 representantes de diversos grupos. O próximo passo é 
o processo de registro como patrimônio imaterial municipal, que 
depende da consolidação do inventário, da elaboração do dossiê 
de registro e posteriormente da aprovação do Conselho Municipal 
do Patrimônio Cultural (Compac).

 
O reconhecimento mundial da capoeira, pela Unesco, permite 

que a prática agora tenha mais acesso às políticas públicas, mais 
valorização com iniciativas de preservação e divulgação por parte 
dos governos e da sociedade civil. A candidatura da capoeira 
para a Unesco foi criada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (Iphan). No dossiê que foi produzido, o Insti-
tuto enumerou uma série de ações para difundir a modalidade e 
propôs medidas de salvaguarda orçadas em mais de R$ 2 milhões, 
como a produção de catálogos e encontros.

 
O documento também destacou que o registro vai favore-

cer a consciência sobre o legado da cultura africana no Brasil e 
o papel da capoeira no combate ao racismo e à discriminação. 
Originada no século XVII, em pleno período escravista, a capoeira 
desenvolveu-se como forma de sociabilidade e solidariedade entre 
os africanos escravizados, estratégia para lidarem com o controle 
e a violência. A capoeira é caracterizada por golpes e movimentos 
ágeis e complexos, utilizando primariamente os braços e as pernas 
em ações aéreas ou de solo.

 
A etimologia do nome apresenta duas versões. A palavra capo-

eira seria derivada do nome de um cesto utilizado pelos escravos 
para o transporte de alimentos, ou teria formação na língua tupi 
com o termo kapuera, que significa “o que foi mata”. Entre as 
características que a distinguem de outras artes marciais está a 
musicalidade sempre presente e inerente aos movimentos. Além 
disso, todos os praticantes aprendem a cantar e tocar o berimbau, 
o pandeiro e o atabaque, os instrumentos da capoeira.

 
Estima-se que a prática esteja disseminada em mais de 160 

países de todos os continentes. A Roda de Capoeira e o Ofício dos 
Mestres de Capoeira tiveram o reconhecimento do Iphan como 
Patrimônio Cultural Brasileiro em 2008 e estão inscritos, respecti-
vamente, no Livro de Registro das Formas de Expressão e no Livro 
de Registro dos Saberes.

Série Na Roda da Capoeira
Foto Cristiane Mattos

Série Na Roda da Capoeira
Fotos Cristiane Mattos

Série Na Roda da
Capoeira
Foto Cristiane Mattos



Em 2014 a Fundação Cultural de Contagem 
implementou o Fundo Municipal de Incentivo 
à Cultura - FMIC, com recursos da ordem de 
R$500.000,00. Pela primeira vez na história 
do município houve o financiamento direto a 
projetos aprovados por uma comissão de ava-
liação, de forma democrática e transparente, 
com aporte direto nas faixas de R$5000,00, 
R$10.000,00, R$15.000,00 e R$20.000,00. 
Foram inscritos 163 projetos e contemplados 
45 nas diversas áreas da cultura, distribuídos 
por todas as Regionais.

Para 2015, o recurso é de R$600.000,00 para os 
projetos aprovados pelo FMIC. 

FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA
Recursos diretos para a produção artística

 
Pintura do Patrimônio de Contagem com Olavo Sérgio Correia

 Cultura na praça alegria de graça

 
Cia Crônica de Teatro

 
Sistema de som

 
Terra de Lund

 

Quadrilha Chic Chic

 
Grupo Moda MPB

 

Entre linhas e sons I traços de Contagem
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Foi aprovado pelo Conselho Estadual de Patrimônio - CONEP, no 
dia 28 de maio de 2014, o registro da Comunidade dos Arturos 
como Patrimônio Imaterial do Estado de Minas Gerais.
Durante a apresentação dos trabalhos, os presentes na reunião  
não conseguiram conter a emoção. Ao final, o parecer da professo-
ra Ivana Denise Parrela, relatora do processo, “recomendou o Reg-
istro da Comunidade dos Arturos como bem cultural de natureza 
imaterial, que constitui patrimônio cultural mineiro, no Livro de 
Registro de Lugares e o reconhecimento do Reinado/Congado 
dos Arturos, Festa do Rosário dos Arturos e Benzeção dos Arturos 
como patrimônio cultural  de Minas Gerais e sua inscrição no Livro 
das Celebrações e Ritos”.

COMUNIDADE DOS ARTUROS É
DECLARADA PATRIMÔNIO

IMATERIAL DE MINAS GERAIS
A

rt
e 

Li
lia

n 
M

as
ca

re
nh

as


