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TAÇ ÃO

O Caderno aTempo é uma publicação bienal eletrônica
cuja proposta é constituir um espaço para a ampliação das
fronteiras que permeiam as discussões sobre arte e design
na perspectiva histórica.
Nos cadernos anteriores foram propostos temas
desafiadores pela sua amplitude – tempo, gênero,fotografia,
materiais, e o resultado correspondeu completamente
às expectativas apresentando textos cuja diversidade
de abordagens contemplou a complexidade das relações
históricas e sociais que se constituem ao redor dessas
temáticas.
Para o quinto volume do Caderno aTempo foi escolhido
o tema Patrimônio, com o objetivo de proporcionar a
reflexão acerca das diversas possibilidades de abordagens
que podem ser vislumbradas e debatidas.
Neste volume podem ser encontradas reflexões sobre
os conceitos e pressupostos teóricos de patrimônio,
descrições e análises sobre a gênese das preocupações
brasileiras e, principalmente, exemplos de bens,
de diferentes naturezas, de modo a deixar evidente
tratar-se de um campo no qual o debate ainda é intenso
e necessário.

Boa leitura.
E QU I PE E DITOR I A L .
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prefácio

Nunca é demais lembrar
nosso patrimônio
Vânia Myrrha de Paula e Silva 1

“O patrimônio é o legado que recebemos do passado, vivemos no presente e transmitimos
às futuras gerações. Nosso patrimônio cultural e natural é fonte insubstituível de
vida e inspiração, nossa pedra de toque, nosso ponto de referência, nossa identidade”
UNESCO – Educação Patrimonial, março 2017

E

ste quinto volume do Caderno aTempo revela-se como uma
excelente oportunidade de entrarmos em contato com projetos

dedicados ao reconhecimento e valorização do nosso patrimônio

1

Mestre em Arquitetura e Urbanismo

(2011) - Escola de Arquitetura da UFMG.
Especialista em História da Arte (2006)
- PUC M i n a s . E spe ci a l i s t a em A r te
Contemporânea - Atualização Crítica (2002)
- IEC Instituto de Educação Continuada PUC Minas. Graduada em Arquitetura e
Urbanismo - Instituto Metodista Izabela
Hendrix - IMIH (1989). Tem experiência
em arquitetura residencial e arquitetura
c or p or at i v a . P rofe s s or a de H i s t ór i a
e Análise Crítica da Arte, do Design,
da Arquitetura e do Urbanismo. Membro
da A NPUH - Associação Nacional de
História. Atuando principalmente nos
seguintes temas: Teoria e História da
Arte, Arquitetura, Urbanismo e Design.
Contato: vania.myrrha@uemg.br
Site: https://coresematizes.wordpress.com/

cultural. Os artigos apresentados neste número proporcionam
aos teóricos, historiadores, artistas, arquitetos, designers e demais
profissionais interessados, uma via de acesso ao conhecimento do
trajeto e da ordenação da construção do pensamento atual sobre o
patrimônio cultural nacional.
A amplitude do tema se reflete na diversidades dos textos que
contemplam questões patrimoniais materiais, imateriais, simbólicas
e documentais, assim como, questões de segregação racial advindas
do processo de construção de nossa cidade.
Sendo assim, encontramos em textos como “O fim das coisas:
as salas de cinema de Belo Horizonte”, informações sobre a criação
e o “desaparecimento” dos espaços originalmente construídos para
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a exibição cinematográfica na capital de Minas Gerais, enquanto
o capítulo “O Grande Hotel de Ouro Preto e o debate italiano sobre
a inserção da arquitetura moderna em centros urbanos antigos”
nos oferece condições para ampliar o conhecimento e a discussão
relativa à existência ou não de incompatibilidade entre os edifícios
arquitetônicos do Movimento Moderno e os centros históricos.
De maneira corajosa, o texto “’Ícone da ação irracional e violenta
do Estado’: o reconhecimento do prédio do antigo Dops de Minas
Gerais como patrimônio cultural”, nos faz refletir sobre a ampliação do conceito de patrimônio no que tange à memória nacional
de modo a poder abarcar a ideia do edifício como um elemento
físico que traz em si, além de seu caráter arquitetônico, sua memória simbólica, como é o caso do prédio do antigo Dops de Minas
Gerais, patrimônio cultural de uma época traumática.
Pensamentos sobre os cânones do discurso modernista e sua
concretização na paisagem urbana da capital mineira são as ideias
apresentadas pelo texto “Edifício e praça: a arquitetura mineira
e universal de Raphael Hardy Filho no edifício sede do IPSEMG”
conteúdo que adquire, inclusive, uma importância afetiva para o
universo do design, com a recente mudança da Escola de Design
da UEMG para o edifício – uma espécie de reparação histórica
pelos inúmeros revezes que a instituição passou ao longo de sua
história.
Engana-se quem ache que os temas tratados neste volume do
Caderno aTempo ficaram exclusivamente no âmbito local.
A importância de se conhecer outros exemplos nacionais nos é
lembrada em “Breve histórico sobre a trajetória da preservação
do patrimônio no Estado de São Paulo”, que destaca dois aspectos importantes dessa questão ao tratar da ampliação gradativa
do conceito de patrimônio e seu reflexo nas ações de preservação, além de discutir o caráter político que sempre está associado
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às questões patrimoniais. Da mesma forma, vem de fora de Minas
Gerais o artigo “Artefato gráfico como patrimônio: os almanaques
como tipologia de publicação e os Almanachs de Pelotas como objetos de análise” que traz os Almanachs de Pelotas -rico documento
cultural da cidade gaúcha, analisa seu conteúdo editorial, bem como,
os aspectos gráficos presentes, observando os indícios de tempo e
contexto que o traduzem.
Em “Patrimônio Cultural, diferença e representação” é abordada a construção do conceito de patrimônio cultural no Brasil e nos
alerta para o fato de que a ideia, até então adotada, do que venha
a ser patrimônio, foi elaborada de forma unilateral, excluindo
a participação de negros e indígenas. Tal fato nos leva à necessidade de ampliar a discussão sobre o assunto em nosso país,
a fim de que o patrimônio represente todos os grupos que formam
nossa nação. Em “Um relato sobre a guarda de Moçambique
São Benedito do Reino de Nossa Senhora do Rosário de Prudente
de Morais” refletimos sobre a importância da preservação dos
bens de natureza imaterial, visto que são celebrações transmitidas de geração a geração, de modo a construir o sentimento de identidade naqueles que delas fazem parte. Para fechar as
discussões em torno do patrimônio cultural, nesta edição do
Caderno aTempo, o texto busca compreender os processos que
levaram à construção de um templo religioso no extinto Curral
Del Rey, a Capela do Rosário, de 1819, de propriedade da Irmandade
de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, assim como,
a Igreja das Santas Pretas, de 2018, localizada na Vila Estrela.
A partir dessa análise, o autor interpreta possíveis razões que levaram à segregação das populações negras em Belo Horizonte.
Nunca é demais alertar a sociedade para a importância de nossa
riqueza cultural e a necessidade de sua preservação inteligente de modo a garantir identidade para a nossa e para as gerações
futuras. Nesse sentido, uma publicação como o Caderno aTempo,
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que se dispõe a abordar histórias em arte e design não podia deixar
de registrar exemplos, ideias e práticas que proporcionem novas
soluções e mostrem caminhos para o fortalecimento desse tipo de
iniciativa no Brasil.
Analisando a abordagem diversa dos textos, compreendemos que
o Patrimônio Cultural, como um universo amplo e complexo, leva
profissionais de diversas áreas a enfrentar enormes desafios para os
quais é de grande importância o conhecimento integrado e o mais
abrangente possível, que direcione nosso olhar e nosso pensamento
para os vínculos que sempre se estabeleceram entre história, arte,
arquitetura, design e sociedade.

1h2
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1

O FIM
DAS
COISAS:
As salas de cinema
de Belo Horizonte
Ataídes Freitas Braga 1

Então nos insurgimos contra o desaparecimento dessas salas; que em certo grau
se ligaram à nossa vida, e acabaram antes que nós acabássemos – uma injustiça,
pelo menos uma irregularidade. Quem não sentiu a perda de um cinema
frequentado durante anos tem memória nublada ou coração de pedra.
Carlos Drummond de Andrade,1986, p. 108.

Fechado o Cinema Odeon, na Rua da Bahia. / Fechado para sempre. / Não é possível,
minha mocidade / fecha com ele um pouco. / Não amadureci ainda bastante /
para aceitar a morte das coisas / que minhas coisas / são, sendo de outrem, / e até
aplaudi-la, quando for o caso. / (Amadurecerei um dia?) / Não aceito, por enquanto,
1

Graduado em História pela

Universidade Federal de Ouro
Preto (U FOP). Mestre em
Cinema pela Universidade
Fe der a l de M i n a s G er a i s
(U FMG). B elo Hor i zonte.
Minas Gerais. Brasil.

o Cinema Glória, / maior, mais americano, mais isso-e-aquilo. / Quero é o derrotado
Cinema Odeon, / o miúdo, fora-de-moda Cinema Odeon. / A espera na sala de espera.
A matinê / com Buck Jones, tombos, tiros, tramas. / A primeira sessão e a segunda
sessão da noite. / A divina orquestra, / mesmo não divina, / costumeira. O jornal da
Fox. William S. Hart. / As meninas-de-família na platéia. / A impossível (sonhada)
bolinação, / pobre sátiro em potencial. / Exijo em nome da lei ou fora da lei / que se
reabram as portas e volte o passado / musical, waldemarpissilândico, sublime agora/
que para sempre submerge em funeral de sombras / neste primeiro lutulento
de janeiro / de 1928.
Carlos Drummond de Andrade, 1998, p.201.
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E

m 28 de dezembro de 1895, os Irmãos

Horizonte, constituindo a primeira biblioteca

Lumière transformavam o mundo

da nova capital. É nesse espaço que a popu-

2

com as primeiras exibições de imagens em
movimento. Nascia o cinema e, com ele, o
símbolo do espetáculo moderno, este repleto de velocidade, fantasia e ilusão.
Moderna é, também, a planta da nova
capital de Minas Gerais, aprovada naquele mesmo ano. Concebida para ser edificada no arraial de Curral del-Rey, seguindo
um traçado retilíneo, com ruas e aveni-

lação do arraial ouviu, pela primeira vez, um
fonógrafo, no ano de 1896.
Em outubro de 1895, inaugurou-se o primeiro teatro, em caráter provisório, com instalações precárias e sem conforto, na Rua
Sabará. Este teatrinho abrigou, nos dois anos
de seu funcionamento, algumas companhias
de espetáculo que chegaram à cidade. No

das entrecruzadas tal qual um tabuleiro, a

ano de 1899, é constituído um novo teatro:

embrionária Cidade de Minas (mais tarde

o Soucasseaux, instalado nas antigas depen-

chamada de Belo Horizonte) expressa a

dências da oficina de carpintaria e marcena-

busca pela civilização e modernidade. Ela

ria da Comissão Construtora, entre as Ruas

vinha para substituir a antiga vila perten-

Goiás, Bahia e a Avenida Afonso Pena. Este

cente à Comarca de Sabará, cujas ruas

teatro é fechado em 1906, ano que se inicia

estreitas, margeadas de “casebres e cafuas”,
transmitiam hábitos provincianos.
Incorporando a novidade vinda dos grandes centros, antes mesmo de sua implantação oficial – o que se deu no dia 12 de
dezembro de 1897 –, inaugurações sucessivas começavam a traçar o perfil do que
se pretendia da vida social da nova capital.
Jornais, teatros, cafés, bilhares e orquestras
emolduravam uma sociabilidade desejada,
pública e visível, um contraponto à vida
doméstica que se queria superar. Era tempo
de esperanças numa vida agitada, repleta de
“passatempo”.

a construção do Teatro Municipal, concebido e edificado para ser um marco definitivo
na cultura da cidade. A grandiosidade de suas
formas e a riqueza de sua decoração demandaram enormes gastos e exigiram três anos
até a sua inauguração definitiva. Percebe-se,
na edificação da nova capital, uma procura
por superar o “velho” e “atrasado”, instalando-se o progresso e fazendo emergir, incessantemente, o novo.
A primeira sessão de cinema no Brasil ocorreu na tarde do dia 8 de julho de 1896, em
uma loja da Rua do Ouvidor, Nº57, no Rio de

Espaços culturais começavam a surgir

Janeiro. Em Minas Gerais, a sessão que inau-

à medida em que a Cidade de Minas ia

gurou o cinema no Estado aconteceu em Juiz

sendo construída: em 30 de agosto de 1894,
é fundada a Sociedade Literária de Belo
2

Auguste Marie Louis Nicholas Lumière (1862-1954) e

Louis Jean Lumière (1864-1948)

de Fora, no dia 23 de julho de 1897, poucos
meses antes da transferência da capital para
Belo Horizonte. Na nova capital, a primeira
exibição se deu em 10 de julho de 1898.
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Nada mais inovador do que o cinema, cuja velocidade das imagens acompanha o ritmo do mundo moderno. Assim, Belo Horizonte, menos de um ano
depois de ter sido oficialmente inaugurada, quando ainda era praticamente
um canteiro de obras, conheceu o “cinematógrafo”.
A vida modorrenta do antigo arraial ia se tornando passado. No Teatro
Soucasseaux, de março a maio de 1905, instalou-se a Companhia
Cinematográfica Barruci, exibindo na capital as novidades vindas do Rio
de Janeiro. O cinema era, ainda, espetáculo eventual e intermitente na cidade, ocupando espaços improvisados.
Foi, no ano de 1906, que Belo Horizonte passou a contar com a sua primeira sala de exibição de cinema. A empresa José Poni & Teotônio Caldeira
inaugura o primeiro Cinematógrafo Pathé, no Teatro Paris, localizado na
Rua da Bahia, que já se afirmava como centro de uma sociabilidade “chic”
na cidade.
As transformações constantes foram as marcas desse cinema, que passou
a se chamar Odeon, em 28 de fevereiro de 1912. O Odeon tornou-se um
marco na cultura belo-horizontina até o final dos anos 1920, quando foi
fechado. O cinema, no início do século, mostrava-se um sucesso na cidade
e começava a conquistar novos espaços.
Em 1907, a Empresa Poni, Caldeira & Companhia inaugurou o Cinema
Central, no número 1022 da Rua da Bahia. Em 1908, inaugurou-se
o Cinematógrafo Colosso e o Cinematógrafo Ideal, este instalado no salão
Bazoni, à Avenida Paraná. As confeitarias, salas de bilhar e teatros cederam espaço aos cinematógrafos. Naquele ano, o salão de bilhares do
Éden Mineiro passou por uma completa transformação para instalar o Cinematógrafo Pathé. Ainda em 1908, na sempre agitada Rua da
Bahia, a confeitaria Maciel transformou-se para abrir espaço ao cinema.
Era o Cinematógrafo Maciel, ocupando salão espaçoso e confortável.
De espetáculo esporádico, o cinema foi se afirmando como um
lazer definitivo em Belo Horizonte. As salas de exibição começavam a ganhar dimensão maior: os grandes salões surgiram para abrigar um público cada vez mais numeroso. No começo do século, muitos salões, teatros e feiras exibiam sessões cinematográficas.
O chamado cinematógrafo era um sucesso. Juntando uma projeção com
bom gosto eram, então, apresentados diversos programas.
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Na Rua da Bahia, existiram vários cine-

fechando no dia 19 de abril de 1925, com

mas. Primeiro o Paris, inaugurado em

os filmes: “O véu misterioso”, “Um cowboy

1906, cujos donos eram José Poni e

colegial” e “Colombo e Isabel”.

Teotônio Caldeira que, posteriormente, passou a se chamar Odeon. Depois
o Central, no número 1022, aberto em
1907 e de propriedade da Empresa Poni,
Caldeira & Companhia, vendido ao coronel
Gomes Nogueira em 15 de junho de 1910
e depois virando Bijou. Já em 25 de janeiro de 1908, foi inaugurado o Pathé. Houve,
também, o Familiar, de propriedade do
Sr. Carlos Maciel e que foi vendido ao Sr.

O Parque Cinema foi aberto em 10 de junho
de 1911, à Rua dos Caetés, 535, com capacidade para 600 pessoas, tendo primeira classe e galerias, com orquestra comandada pelo
professor Carlos de Carvalho e de propriedade da Empresa Poni, Caldeira & Companhia.
A mesma empresa inaugurou o Cinema
Theatro Odeon, à Rua da Bahia, 870, em 28 de
fevereiro de 1912, com capacidade para 500
pessoas, sendo cadeiras de primeira e segunda

José Poni. Por fim, o Teatro Variedades,

classes e galerias, com orquestra comandada

este inaugurado em 3 de novembro de 1910,

pelo professor Henrique Passos. Foi fechado

pela firma Pes & Dias.

em 2 de janeiro de 1928.

No salão Bazoni, à Avenida Paraná, o

O Cinema Popular foi inaugurado à Rua Ouro

Ideal foi inaugurado em 25 de julho

Preto, canto da Avenida Paraopeba, em 29 de

de 1908. Outro Ideal foi aberto na Rua

junho de 1912, pelos Srs. Mello & Filho, com

Espírito Santo, 497, de propriedade dos Srs.

capacidade para 300 pessoas, tendo cadeiras

Carvalho & Lima.

de primeira e segunda classes e galerias.

A Empresa Cinematográfica Gomes

Dois cinemas foram inaugurados em 15 de

Nogueira, fundada em 1909, com escri-

novembro de 1914: um na Rua Espírito Santo,

tório à Avenida João Pinheiro, 544, nos

o Modelo; outro na Rua São Paulo com Rua

deu o primeiro cinema como conhecemos hoje: o Cinema Comércio, que funcionava em um magnífico prédio à Rua dos
Caetés, 630, esquina com Rua São Paulo,
instalado em 5 de setembro de 1909,
com capacidade para 800 pessoas, sendo
600 cadeiras de primeira classe, 100 de

Carijós, o Eclair. Este último passou a se
chamar Cassino Mineiro em 6 de fevereiro de
1915, sendo fechado em 14 de janeiro de 1917,
com o filme “Ódio que ri”. Em 18 de março
de 1918, foi aberto o Cinema Popular, antigo Cassino Mineiro, à Rua São Paulo, com o
filme “A ilha do desejo”.

segunda classe, além de galerias e uma

Outros dois cinemas de nome Avenida

orquestra, comandada pelo professor José

foram anunciados e apareceram em jornais,

Nicodemos. Em 1912, passa ao controle da

mas não permaneceram. Um na Avenida do

Companhia Cinematográfica Brasileira,

Comércio, com os filmes “Fausto e Margarida”,

de Fra ncisco Serrador (1872-1941),

“O mistério do Lago Azul” e “D. Juan Punido”,

25

C ADERNO
ATEMP O Nº5

em 31 de dezembro de 1916; outro na Avenida Floriano Peixoto, 321, em 17
de março de 1917, de propriedade da Empresa Vaz de Melo & Companhia,
com o filme “As aventuras de Catharina”.
O Cinema América, situado na Rua São Paulo, esquina com Rua
dos Carijós, foi inaugurado em 1º de novembro de 1919, com o filme
“Da Bíblia à pistola” (5 atos com Tom Mix). Fechou em 31 de dezembro
de 1922, com os filmes: “Dr. Mabuse, o jogador” e “A mulher dos olhos
de ouro”. Reabriu em 21 de abril de 1925, com o filme: “Espírito em luta”.
Inaugurou suas instalações sonoras em 1º de julho de 1931, com o filme:
“Mulher de vontade”. O último filme como América Velho foi: “Mocidade
e farra” exibido em 1º de maio de 1934. O Cinema América Novo foi inaugurado em 2 de maio de 1934, com o filme: “Cavaleiro Cyclone”. Foi fechado no dia 11 de março de 1954, com o filme: “Família Lero-Lero” e virou
Cinema Tamoio.
O Cinema Pathé, na Avenida Afonso Pena, 759, foi inaugurado em 7
de fevereiro de 1920, com o filme: “Primavera e outono”, com capacidade para 650 pessoas e de propriedade do Sr. Adriano dos Santos,
com orquestra comandada pelo professor Bussachi. Inaugurou
suas instalações sonoras em 6 de setembro de 1931. Lançou o Pathé
Jornal, cujo primeiro número circulou a 6 de fevereiro de 1921.
Fechou dia 15 de janeiro de 1933, com os filmes: “A enxurrada”,
“O mistério do correio aéreo”, “Meu último amor” e “Ninguém me quer”.
A Companhia Cine Brasileira Ltda. inaugurou o Cinema Capitólio, na
Avenida do Comércio, em 20 de fevereiro de 1926, com o filme: “Almas
vaidosas”. Passou a se chamar Cinema Paris em 27 de setembro de 1927,
com a exibição do filme: “Capacetes de aço”. Fechou no dia 2 de janeiro de 1928, com os filmes: “Braço é braço”, “Último capricho” (6 atos) e
“Moinhos de vento”.
O Cinema Brasil, na Rua Paracatu, Barro Preto, é noticiado nos jornais em
24 de fevereiro de 1927. Lá foram exibidos os filmes: “A boneca” e “Feliz
natal de Chuca Chica”. Fechou em 15 de dezembro de 1927, com o filme:
“A última gargalhada”, 7 atos da UFA (Universum Film AG).
O Cinema Glória, na Avenida Afonso Pena, 748, foi inaugurado em 28
de julho de 1927, com o filme “The big parade”, com capacidade para
1200 pessoas de propriedade da Companhia Cine Brasileira Ltda. Fechou
dia 21 de agosto de 1957, com o filme: “Escreveu seu nome à bala”.
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O Ci nema Democrat a, na Aven ida

No Parque Municipal, moradores dos mais

Pa raopeba, também de domínio da

diversos pontos da cidade são atraídos com os

Companhia Cine Brasileira Ltda., foi inau-

festejos carnavalescos, as batalhas de confe-

gurado em 8 de novembro de 1927, com

te, as corridas de bicicletas, os espetáculos

o filme: “Amantes”. Fechou no dia 30 de

cívicos e as retretas musicais. A fisionomia

outubro de 1956, com o filme: “A nave da

da cidade se transformava com a instalação

revolta” e virou Cinema Roxy.

de estabelecimentos industriais e comer-

O Cinema Vitória, na Rua da Bahia, 307,
foi inaugurado em 6 de dezembro de 1930,
com o filme: “Segredos do oriente”. Fechou
em 2 de fevereiro de 1934, com os filmes:
“No momento da tentação” e “Na idade
de pedra”, virando Cinema Odeon.

ciais. Mais do que centro administrativo do
Estado, a partir dos anos 1910, Belo Horizonte
vai se afirmando como centro econômico.
O ambiente na cidade é de pura efervescência
e velocidade.
Se, até então as salas de exibição eram desti-

A Empresa Cine Teatral Ltda. iniciou suas

nadas ao deleite da “fina sociedade”, a primei-

atividades com a inauguração do Cinema

ra década do século marca a popularização do

Teatro Brasil, na Praça Sete de Setembro,

cinema e a expansão de seus espaços. As salas

em 14 de julho de 1932, com o filme:

de exibição vão se tomando cada vez maiores

“Deliciosa”, de David Butler (1894-1979) .

e o seu público bastante heterogêneo.

Na Praça da Rodoviária, existia o Cinema

Outros espaços de fruição do cinema surgi-

Paissandu, onde f uncionava a Feira

ram. Em 1909, foi aberto o Cinema Comércio,

Permanente de Amostras. Foi aberto em

na Rua dos Caetés, de propriedade da Empresa

8 de dezembro de 1937, com o filme:

Cinematográfica Gomes Nogueira. Tinha

“Prisioneiros”. Seu palco foi debutado em

capacidade para acomodar oitocentas pessoas.

3

26 de dezembro de 1941 pelo popular artista brasileiro de chanchadas, Barreto Júnior.
Foi fechado em 13 de agosto de 1958, com o

As salas de cinema passaram a ser um
negócio rentável. Sua propriedade come-

filme: “Noiva sob medida”.

çava a se concentrar nas mãos de algumas

Ao encerrar-se a primeira década do sécu-

Gomes Nogueira, já proprietária do Cinema

lo XX, um roteiro de transformações se
sucedeu na cidade de Belo Horizonte.
A população apropriou-se definitivamente
do espaço da rua, deixando sua vida pacata e caseira num tempo distante. O espaço
público foi ocupado.
3

Ator, diretor, produtor, roteirista e diretor de televisão

norte-americano.

empresas, como é o caso da citada Empresa
Comércio e a única representante, na cidade,
da distribuidora carioca Casa Marc Ferrez &
Filhos. Adquiriu, em 1910, o Cinema Central,
que passou a se chamar Bijou A mesma
empresa, em dezembro de 1910, adquiriu mais
um cinema, o Progresso. Localizado à Rua
Espírito Santo, 497, foi inaugurado em junho
do mesmo ano, prometendo trazer novidade

27

C ADERNO
ATEMP O Nº5

e conforto, tão importantes para o tempo moderno. No ano seguinte, o
antigo Cinema Colosso também passou a ser de propriedade da mesma
empresa.
Na Avenida Afonso Pena, o Cinema Avenida foi montado em confortável
prédio de propriedade dos Srs. Santos, Irmãos & Pinto. No final de 1910,
ocorre a inauguração do Theatro Variedades, trazendo a intenção de dotar
a cidade de um novo centro de diversões. No ano seguinte, de acordo com
as exigências da modernidade da época, Carvalho & Lima montam, na
Rua Espírito Santo, o Cinema Ideal.
Em princípios de 1911, a população de Belo Horizonte tinha à sua disposição cinco salas: o Cinema Colosso, o Comércio, o Familiar, o Bahia e o
Pavilhão Variedades. Ainda neste ano, surgiu o Parque Cinema, na Rua dos
Caetés, 535. Além da sala de exibição, com capacidade para 600 pessoas,
este cinema contava com uma sala de espera e, contiguamente, com um
restaurante. Ao diversificado público, eram oferecidas duas opções de
acomodação: cadeiras de primeira classe e as galerias.
Desse modo, o projeto de ambiente “moderno” para Belo Horizonte, fazia
dos cinemas, um espaço de exercício de formas “elegantes” e progressistas de se relacionar com a cidade. Afinados com esse espírito, os jornais
da época anunciavam, com entusiasmo quase cívico, cada inauguração.
Era visível o investimento de setores da sociedade no sentido de construir
uma cidade nos moldes dos grandes centros urbanos, que ofereciam uma
gama de divertimentos. O cinema, em Belo Horizonte, ia, assim, se tomando um empreendimento e as ruas do Centro da capital mineira iam sendo
tomadas pelo desenvolvimentismo, corporificado nas salas de cinema.
Os anos de 1930 viram surgir um dos maiores cinemas do país, que se
manteve até os dias atuais como um dos campeões nacionais de público. A Empresa Cine Teatral abriu, na Praça Sete, em 14 de julho de 1932,
o Cinema Teatro Brasil, uma gigantesca casa de espetáculos, criada para
apresentar grandes eventos dramáticos e musicais e as superproduções
cinematográficas. Sua construção imponente e arrojada constituía uma
atração diferenciada na cidade.
No início da década de 1930, o cinema incorporava um elemento narrativo que revolucionou sua linguagem, de forma definitiva: o som.
O primeiro filme, totalmente sonoro, lançado comercialmente foi o
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musical “O cantor de jazz”, com Al Jolson (1886-1950)4 , produzido em 1927.
No Brasil, a primeira produção sonora foi: “Acabaram-se os otários”, em 1929,
de Luiz de Barros (1893-1982)5. Até o fim desse período, a preocupação em
levar a todos a novidade se tornava necessária com uma completa reforma
das salas de exibição. Os investimentos concentraram-se, então, na reformulação interna das salas e seus equipamentos.
O Cinema São Carlos, na Rua Padre Eustáquio, 55 – com capacidade para
1000 pessoas e de propriedade da Empresa Cine Teatral Ltda. –, foi inaugurado em 12 de abril de 1939, com o filme: “Suez”. Foi fechado em 9 de
fevereiro de 1980, com o filme: “Black Emanuelle”.
O Cinema Casa D’Itália apareceu em 10 de agosto de 1941, com os filmes:
“Clube dos suicidas”, “UFA jornal 704” e “Terra carioca”.
O Cinema Teatro São Luís, da Rua Espírito Santo, 1047, antigo Cinema
Modelo, foi inaugurado em 25 de fevereiro de 1942, com o filme: “24 horas
de sonho”. Propriedade da Empresa Benedito Alves da Silva, foi fechado
em 4 de março de 1956, com o filme: “Almas em desespero”. Também da
mesma empresa, o Cinema São Sebastião, na Avenida Augusto de Lima,
Barro Preto, foi inaugurado em 4 de março de 1942, com o filme “24 horas
de sonho”, com capacidade para 800 pessoas. Foi fechado em 2 de julho de
1946, com o filme: “A casa da Rua 92”.
Também existia, em novembro de 1941, o Cinema Feira de Amostras, que
aparecia e sumia, não sendo possível precisar informações.
Faz-se importante destacar alguns pioneiros na arquitetura dos cinemas. Rafaelo Berti (1900-1972), nascido em 22 de abril em Colle Salvetti,
província de Pisa, Itália. Diplomado arquiteto em 1922, trocou a Itália
pelo Brasil, aqui chegando, no Rio de Janeiro. Pioneiro da arquitetura
em Belo Horizonte, chegou em 1930, juntamente com outro arquiteto:
Luiz Signorelli (1896-1964). Projetou vários cinemas, entre muitas obras:
O Cine Teatro de Nova Lima, Cine Teatro Metrópole, Cine São Carlos,
Cine Santa Efigênia, Cinema de Teófilo Otoni, Cine Santa Teresa,
Cine Popular (depois Vitória e posteriormente México), Cine Renascença e
Cine Floresta. Faleceu no dia 31 de outubro, em Belo Horizonte.
4

Cantor e ator nascido na Lituânia, tendo imigrado para os Estados Unidos onde fez carreira.

5

Luiz Moretzhon da Cunha Figueiredo da Fonseca de Almeida e Barros Castelo Branco Teixeira

de Barros era diretor de cinema, produtor cinematográfico, roteirista, diretor de fotografia e
ator brasileiro.
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O Cinema Metrópole, situado na Rua Goiás com Rua da Bahia, foi inaugurado em 7 de maio de 1942, com o filme “Tudo isto e o céu também”,
com capacidade para 1247 pessoas e de propriedade da Empresa Cine
Teatral Ltda. Fechou em 26 de maio de 1983, com o filme: “Tootsie”.
Virou Banco Bradesco.
O Cinema Bagdad, na Avenida Brasil, 246, com Avenida Álvares Maciel,
foi inaugurado em 5 de novembro de 1942, com o filme: “Os conquistadores”. Propriedade da Empresa Benedito Alves da Silva, foi fechado em 29 de
dezembro de 1946, com o filme: “Luz que se apaga”.
O antigo Teatro Escola, da Rua Guarani, 597, com Rua dos Tupis, foi inaugurado em 4 de março de 1943, com o filme: “O filho de Monte Cristo”.
O Cinema Teatro Leão XIII, de propriedade da Companhia Mineira de
Diversões, foi fechado em 31 de outubro de 1959, com o filme: “Só ficou
a saudade”.
O Cinema Santa Teresa, na Praça Duque de Caxias, foi inaugurado
em 20 de maio de 1944, com o filme: “O conde de Monte Cristo”, com
capacidade para 1139 pessoas. De propriedade da Empresa Cinemas
e Teatros Minas Gerais, foi fechado em 12 de fevereiro de 1980, com
o filme: “Ashanti”.
O Cinema Vitória, da Avenida Oiapoque, foi inaugurado em 14 de outubro de 1944, com o filme: “O grande Motim”, de Frank Lloyd. Propriedade
da Empresa Cinemas e Teatros Minas Gerais, funcionou até 1º de agosto de 1961, com os filmes: “Cavalgada para o inferno” e “Assassinato”.
Virou Cinema México em homenagem à distribuidora Pelmex - Películas
mexicanas.
O Cinema Rádio Guarani, na Rua da Bahia, 1201, com Avenida Álvares
Cabral, foi inaugurado em 21 de janeiro de 1945, com o filme: “O fantasma da ópera”, com capacidade para 454 pessoas, de propriedade da
Companhia Mineira de Diversões. Foi fechado em 31 de março de 1980,
com o filme: “Trinity ainda é meu nome”. Virou Banco Minas Caixa.
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O Cinema Santa Efigênia, na Avenida

O Cinema Eldorado, na Rua Platina, 1467,

Álvares Maciel com Avenida Brasil, foi

foi inaugurado em 24 de fevereiro de 1945,

inaugurado em 4 de agosto de 1945, com o

com o filme: “Irmãos corsos”, com capaci-

filme: “A revolta”, de Lewis Milestone (1895-

dade para 800 pessoas e fechado em 14 de

1980)6 , com capacidade para 977 pessoas,

fevereiro de 1980.

de propriedade da Empresa Cinemas e

O Cinema Rosário, na Rua Jacuí, 1314, foi

Teatros Minas Gerais. Foi fechado em 22 de
fevereiro de 1981, com o filme: “Xanadu”.
O Cinema Carmo foi inaugurado em 20
de abril de 1946, com o filme: “Alma ciga-

inaugurado em 1º de novembro de 1947, com
o filme: “Capitão Kid”, com capacidade para
770 pessoas. Foi fechado em 5 de fevereiro de
1972, com o filme: “Pecos acerta as contas”.

na”. Propriedade da Companhia Mineira de

O Cinema Horto, da Rua Pitangui, 3613, foi

Diversões, foi fechado em 28 de novembro de

inaugurado em 7 de junho de 1952, com o

1953, com o filme: “Sempre cabe mais um”.

filme: “Mercadores de intriga”. Fechado

O Cinema Pax, da Rua Coronel Alves,
Cachoeirinha, aparece nos jornais em
14 de dezembro de 1946, com o filme:
“Passagem para Marselha”. Foi fechado em 7 de fevereiro de 1948, com o filme:
“Os milagres da fé”.

em 2 de fevereiro de 1972, com o filme:
“Lampião, rei do cangaço”, virou Galpão
Cine Horto.
O Cinema Azteca, da Praça São Francisco,
120, foi inaugurado em 10 de abril de
1958, com o filme: “Ana”. Foi fechado em
5 de fevereiro de 1972, com os filmes:

O Cinema São Geraldo, situado na Avenida

“Uma verdadeira história de amor” e

do Contorno, 12009, Lagoinha, foi inaugu-

“Sartana no Vale dos Gaviões”.

rado em 19 de abril de 1947, pelo Sr. Jacques
Luciano Rezende Pereira com o filme:
“À noite sonhamos”. Foi fechado em 27 de
julho de 1980, com os filmes: “Golpe mortal”
e “Chamaco é duro de matar”.
O Cinema São José, na Rua Platina, 1827,
foi inaugurado em 16 de maio de 1942,
com o filme: “O filho de Monte Cristo”,
com capacidade para 330 lugares e 560,

O Cinema Odeon, na Avenida do Contorno,
1328, foi inaugurado em 19 de julho de
1947, com o filme: “Fedora”, de Camilo
Mastrocinque (1901-1969)7, com capacidade para 1200 pessoas, de propriedade da
Empresa Cinemas S/A. Fechou em julho
de 1956, para reformas. Foi reinaugurado em 31 de outubro de 1959, com o filme:
“Garota enxuta”, de J. B. Tanko.

com 1ª e 2ª classes, foi fechado no dia

O Cinema Pathé, situado na Avenida

14 de fevereiro de 1980, com o filme:

Cristóvão Colombo, 315, foi inaugurado em

“Golpes voadores de kung-fu”.

8 de maio de 1948, com o filme: “Devoção”,

6

7

Diretor de cinema russo-americano.

Roteirista, cineasta e ator italiano.
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de Curtis Bernhardt (1899-1981)8 . Com capacidade para 1000 pessoas, de
propriedade da Empresa Cinemas S/A, foi transformado em cinema de
arte em 1969, com o filme: “As alucinações de Ulisses”, de Joseph Strick
(1923-1969)9.
O Cinema Floresta Novo, na Avenida do Contorno, 1665, foi inaugurado
em 3 de junho de 1948, com o filme: “Simbad, o marujo”. Com capacidade para 1800 pessoas e de propriedade da Companhia Cinemas e Teatros
Minas Gerais foi fechado em 3 de março de 1980. com o filme: “Doido para
brigar... Louco para amar”.
O Cinema Acaiaca, situado na Avenida Afonso Pena, 867, foi inaugurado em 7 de outubro de 1948, com o filme: “Sempre te amei”, de Frank
Borzage (1894-1962)10 , com capacidade para 818 pessoas e de propriedade da Companhia Mineira de Diversões. Sofreu reformas e foi reinaugurado em 25 de agosto de 1967, com o filme: “Um homem, uma mulher”,
de Claude Lelouch (1937-)11.
Em 2 de abril de 1949, aparece nos jornais, o Cinema Íntimo, na Avenida
Olegário Maciel, 476, com o filme: “Saudade da Espanha”. Sem mais
informações, desaparece.
Uma variante de exibição cinematográfica muito importante foi o CineGrátis, inaugurado na escadaria da Matriz de São José, em 3 de setembro
de 1949, de propriedade de Márcio Quintino dos Santos e Márcio Dufles e
que durou 11 anos.
Em 26 de abril de 1950, na Rua dos Tupis, 317, de propriedade da
Empresa Cinemas S/A, é inaugurado o Cinema Tupi, com o filme:
“Os três mosqueteiros”, de George Sidney (1916-2002)12, com capacidade para 1600 pessoas. Em 14 de janeiro de 1965, exibe seu último filme:
“O esporte favorito dos homens”, de Howard Hawks (1896-1977)13.
Virou Cinema Jacques.
O Cinema São Francisco foi inaugurado em 31 de dezembro de 1950, com
o filme: “Ruas dos conflitos” e desapareceu dos jornais.
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8

Diretor de cinema nascido na Alemanha.

9

Roteirista, produtor cinematográfico e cineasta norte-americano.

10

Diretor de cinema, roteirista, produtor e ator norte-americano.

11

Argumentista, produtor e cineasta francês.

12

Diretor de cinema e produtor norte-americano.

13

Cineasta, escritor e produtor norte-americano.
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O Cinema Serrador, na Rua Professor

Com capacidade para 1500 pessoas, foi fecha-

Estevão Pinto, foi inaugurado em 27 de

do em 23 de fevereiro de 1980, com o filme:

dezembro de 1949, com o filme: “Cavalgada

“Trinity vai à guerra”.

do riso”. Fechou no dia 1º de abril de 1962,
com os filmes: “Rastros de espaços” e “Meu
reino, minha vida”.
O Cinema São Cristóvão, na Avenida
Pampulha (hoje Avenida Antônio Carlos)
teve, como nome proposto para inauguração, Cinema Pampulha. Foi inaugurado em
14 de março de 1953, com o filme: “Falcão
dos mares”, de Raoul Walsh (1887-1980)14 .
Com capacidade para 2300 pessoas e de
propriedade da Empresa Cinearte S/A., foi
fechado em 9 de fevereiro de 1980, com o
filme: “Shaolin, o imbatível”.
O Cinema Arte, da Avenida Afonso Pena,
381, foi inaugurado em 12 de outubro de
1950, com o filme: “Os amores de Carmen”,
de Charles Vidor (1900-1959)15. Com capacidade para 1200 pessoas, de propriedade
da Empresa Cinearte S/A e projeto do engenheiro Wady Simão. Virou Cinema Royal.
O Cinema Ipiranga, na Rua Jacuí, 2451, foi
inaugurado em 3 de julho de 1952, com
os filmes: “O rei dos cavalos selvagens”
e “A volta da aranha negra”. Foi fechado em 23 de julho de 1972, com o filme:
“A menina das selvas”.
O Cinema Progresso, situado na Rua
Padre Eustáquio, foi inaugurado em
23 de março de 1954, com o filme:
“Eu te matarei, querida”, de Henry Foster.
14

Diretor, ator e fundador da “Academy of Motion Picture

Em 3 de setembro de 1954, era inaugurado o
Cinema Minas Tênis com o filme: “Camélia”
e fechado no dia 15 de maio de 1955, com
o filme: “Chama que não se apaga”.
A Empresa Nacional de Cinema e Diversões
inaugura em 28 de setembro de 1955, o
Cinema Amazonas, na Avenida Amazonas,
3583, com capacidade para 1500 pessoas,
com o filme: “A um passo da derrota”. Foi
reformado e reinaugurado em 30 de novembro de 1967, com o filme: “A epopéia dos
anos de fogo”, um Superama 70mm, pela
primeira vez, em Minas Gerais. Fechado
no dia 29 de junho de 1983 com o filme:
“Alugam-se moças”.
A empresa Cinearte S/A inaugura o Cinema
Independência, na Aven ida Si lv ia no
Brandão, 2543, com capacidade para 1500
pessoas, primeiramente como Cinema
Avenida em 23 de dezembro de 1955, com
o filme: “O grande espetáculo”. Passou a se
chamar Independência em 27 de dezembro
de 1955, com o filme: “O golpe”. Foi fechado em 23 de fevereiro de 1980, com o filme:
“O Rei e os Trapalhões”.
O Cinema Candelária, na Praça Raul Soares,
315, foi inaugurado em 11 de dezembro
de 1952, com o filme: “Paraíso roubado”,
de Julio Bracho (1909-1978)16. Com capacidade para 2000 pessoas e de propriedade da
Empresa Nacional de Cinemas e Diversões,

Arts and Sciences”.
15

Cineasta húngaro.

16

Diretor, escritor e produtor de cinema, nascido no México.
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ganhou Tela Panorâmica com o filme: “A carne manda”. Fechado para
reforma, reabriu em 31 de agosto de 1960, com o filme: “Paris, música e
mulheres”.
O Sr. Hugo Sorrentino inaugurou o Cinema Art-Palácio, na Rua Curitiba,
em 13 de janeiro de 1954, com o filme: “O príncipe da floresta negra”,
de Pietro Francisci (1902-1977)17, com capacidade para 1200 pessoas.
Fechou em 5 de janeiro de 1992, com o filme: “De volta à lagoa azul”.
O Cinema Riachuelo, situado na Rua Itapetinga, 1424, foi inaugurado em 3 de novembro de 1958, com os filmes: “O satânico Dr. Zaber” e
“O último baluarte”. Foi fechado em 12 de dezembro de 1961, com o filme:
“40 graus de amor”.
O Cinema Mauá, localizado na Rua Mauá, 1147, com capacidade para 2400
pessoas, foi inaugurado em 19 de novembro de 1958, com o filme: “Lua
de mel em Monte Carlo”. Fechado dia 5 de agosto de1967, com o filme:
“Prazeres de Paris”, virou Cinema Lafayette em 24 de agosto de 1967, com
o filme: “Sete dólares ensanguentados”. Foi fechado em 14 de outubro de
1980, com os filmes: “Shaolin contra os 12 homens de aço” e “Colegiais e
lições de sexo”.
O Cinema Salgado Filho, da Rua Lagoa da Prata, 202, foi inaugurado em 18
de janeiro de 1961, com o filme: “Bandoleiro inocente” e fechado em 28 de
julho de 1961, com o filme: “Para que os outros possam viver”.
O Cinema Astória, na Rua Timbiras, foi inaugurado em 16 de julho de 1961,
com o filme: “A morte vem do Kilimanjaro”. Fechou em 22 de novembro
de 1962, com o filme: “Orfeu do carnaval”.
O Cinema Novo, localizado na Rua da Bahia, galeria San Remo, com capacidade para 80 pessoas, foi inaugurado em 18 de outubro de 1968, com
o filme: “Rio Bravo”. Reiniciou atividades em 7 de janeiro de 1970, com
o filme: “O dragão da maldade contra o santo guerreiro”, de Glauber
Rocha (1939-1981)18. Foi fechado em 14 de maio de 1970, com os filmes:
“Tarzan, o rei das selvas” e “A lei dos maus”.
O Cinema Padre Eustáquio, com capacidade para 830 pessoas, foi inaugurado em 13 de abril de 1954, com o filme: “Dilema de uma consciência”
e fechado dia 11 de julho de 1966, com o filme: “O califa de Bagdad”.
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Italiano, diretor de cinema.

18

Cineasta, ator e escritor brasileiro.
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O Cinema São Vicente, da Rua Cachoeira do

em 31 de julho de 1963, com o filme:

Campo, Calafate, aparece em 30 de março

“A mais querida do mundo”, de Charles

de 1957, com o filme: “Idade do amor”.

Walters (1911-1982) 20 . Pegou fogo em

O Cinema Renascença foi inaugurado em
1º de maio de 1957, com o filme: “Da terra
à lua”. Fechado em 31 de outubro de 1965,

15 de setembro de 1972, reabrindo em
9 de agosto de 1973, com o filme: "A grande
valsa”, de Andrew L. Stone (1902-1999)21.

com os filmes: “Em cada sonho, um amor”

O Cinema Inconfidência, localizado no pátio

e “A bela e o forasteiro”.

da Feira de Amostras, apareceu em 9 de

O Cinema Capitólio, no bairro Santo André,
com capacidade para 185 pessoas, foi inaugurado em 17 de maio de 1958, com o filme:

janeiro de 1964, com o filme: “Irmã branca”
e foi fechado em 29 de novembro de 1964,
com o filme: “As maravilhas de Aladdin”.

“Brutos em fúria” e foi fechado em 25 de

Também na Imprensa Oficial existiu um

março de 1964, com o filme: “O pirata real”.

cinema, inaugurado em 12 de agosto de

O Cinema Casbah, no bairro Sagrada
Família, inaugurado em 21 de junho de

1968, com o filme: “Céu e inferno” e fechado
em dezembro de 1979.

1958, com o filme: “Nunca deixei de te

O Cinema Pompéia, da Rua Iara, foi inaugu-

amar”, foi fechado em 22 de novembro de

rado em 25 de março de 1969, com o filme:

1962, com o filme: “Simbad e a princesa”.

“Wanted, o procurado”. Foi fechado em 30

A Empresa Nacional de Cinemas e diversões inaugurou, em 25 de setembro de 1958,

de agosto de 1970, com os filmes: “O agente
secreto contra Mr. X” e “Dr. Jivago”.

o Cinema Alvorada, situado na Avenida do

O Cinema Boa Vista, Avenida na Elísio de

Contorno, 3239, com o filme: “Rivais na

Brito, 345, foi inaugurado em 8 de setem-

conquista”. Foi fechado em 31 de agosto de

bro de 1970, com o filme: “Passagem para

1983, com o filme: “Orgia das taras”, de J.

o inferno” e fechado em 15 de abril de 1972,

Arthur Rank (1888-1972)19.

com o filme: “A guerra dos demônios”.

A partir de 1960, com a popularização da

O Cinema Pedro II, na Avenida Pedro II com

televisão, o cinema sofre a queda de público e, na década seguinte, sua decadência é
evidente, com o fechamento de várias salas.
O Cinema Palladium, na Rua Rio de
Janeiro, 1046, propriedade da Empresa
Tele Diversões S/A, com capacidade para 1050 pessoas, foi inaugurado
19

Industrial britânico fundador da “Rank Organization”

investidor na indústria cinematográfica.

Rua Manhumirim, foi inaugurado em 19 de
setembro de 1964, com o filme “Ben-Hur”.
Fechou no dia 15 de abril de 1972, com o
filme: “Noites de amor, dias de confusão”.
O Cinema Nazaré, situado na Rua dos
Guajajaras, 37, foi inaugurado em 11 de
junho de 1970, com o filme: “O encontro”,
20

Diretor e coreógrafo norte-americano.

21

Roteirista, produtor e cineasta norte-americano
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de Sidney Lumet (1924-2011)22, com capacidade para 846 pessoas e de
propriedade da Empresa Hawai. Foi fechado dia 31 de janeiro de 1994 com
o filme: “Olha quem está falando agora”, de Tom Ropelewski23.
O Cinema Regina, na Rua da Bahia, 484, também da Empresa Hawai,
foi inaugurado em 1º de novembro de 1971, com o filme: “O golpe de John
Anderson”, de Sidney Lumet, com capacidade para 500 pessoas.
O Cinema Santa Rita, na Rua Coronel Alves, 171, Cachoeirinha, foi inaugurado em 4 de novembro de 1971, com o filme: “O pôquer de sangue”,
de Henry Hathaway (1898-1985)24 . Foi fechado em 1º de julho de 1972,
com o filme: “Santo enfrenta o fantasma assassino”.
O Cinema Texas, localizado na Avenida Olegário Maciel, 721, foi inaugurado
em 14 de abril de 1973, de propriedade da Empresa Brasileira Ltda.
O Cinema Montanhês, na Rua Guaicurus, 640, foi inaugurado em 31 de
maio de 1973, com os filmes: “O matrimônio perfeito” e “Django e Sartana”.
Fechou no dia 24 de julho de 1974, com os filmes: “Xerife todo de ouro”
e “Rastro de ouro sangrento”.
O Cinema Auto Cine Kilt, na Avenida Antônio Carlos, 6432, aparece em 1º
de abril de 1979, com o filme: “Uma viúva inconsolável agradece a quem
a console”.
A Sala Humberto Mauro do Palácio das Artes foi inaugurada em 15 de
outubro de 1978, com o filme: “A noiva da cidade”, de Humberto Mauro
(1897-1983) 25 e Alex Vianny (1918-1992) 26 , com capacidade para 160
pessoas.
O Cinema Pio XII, no bairro da Glória, apareceu em 6 de maio de 1978,
com o filme: “O Grande Búfalo Branco”. Fechado em 15 de março de 1979,
assim como o cinema Itamaraty, na Rua Rio Verde, 380, Riacho das Pedras,
com o filme: “Será que ela aguenta”.
O Cinema Saci, na Rua dos Tamoios, 911, com capacidade para 270 pessoas,
foi inaugurado em 11 de dezembro de 1978, com os filmes: “Delito de
amor” e “Karatê vence o dragão”. Foi fechado em 13 de fevereiro de 1979,
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22

Roteirista, produtor e diretor de cinema norte-americano.

23

Roteirista, produtor e diretor de cinema norte-americano, ainda em atuação.

24

Cineasta e roteirista norte-americano.

25

Um dos pioneiros do cinema brasileiro.

26

Almiro Viviani Fialho era cineasta, produtor, roteirista, ator, jornalista e ator brasileiro.

C ADERNO
ATEMP O Nº5

com os filmes: “O diabólico renegado do

O Cinema Marabá, na Rua Guaicurus, 519,

kung-fu”, “O exorcista de mulheres” e

foi inaugurado em 3 de março de 1984, com

“Tesouro dos bárbaros”.

o filme: “Tudo na cama”, com capacidade

No início dos anos 1980, novas e pequenas

para 300 pessoas também de propriedade da

salas indicavam a retomada do cinema em

Empresa Hawai e na mesma linha de firmes

Belo Horizonte. Tais espaços não carrega-

pornôs.

vam o “glamour” dos antigos templos, mas
se adaptavam à modernidade, absorvendo
uma demanda latente e redistribuindo o
mercado.
O Cinema Miami, localizado na Rua
Tamoios, 911, foi inaugurado em 2 de agos-

O Cinema Las Vegas, da Rua Padre Belchior,
260, foi inaugurado em 11 de março de 1987,
com o filme: “A missão”, de Roland Joffé
(1945-)28, com capacidade para 238 pessoas de
propriedade da Empresa Cinema Las Vegas.

to de 1983, com os filmes: “Bruce Lee, o

O Cinema Savassi Cineclube, localizado na

dragão furioso” e “Penitência do sexo”,

Rua Levindo Lopes, 358, com capacidade

com capacidade para 400 pessoas e de

para 290 pessoas, foi inaugurado em 16 de

propriedade da Empresa Hawai.

agosto de 1988, com os curtas do Festival de

A Empresa Art-filmes envereda pela

Gramado: “A voz da felicidade”, de Nelson

trilha pornô, inaugurando em 11 de

Nadotti (1958-)29, e “Com o andar de Robert

agosto de 1983, com capacidade para
220 pessoas, o Cinema A lfa, situado na Rua Guaicurus, 374, com o filme:

Taylor”, de Marco Antônio Simas (1955-)30.
O Cinema Los Angeles, da Rua Guaicurus,

“Eva, o princípio do sexo”. Foi fechado

500, foi inaugurado em 19 de abril de 1989,

dia 14 de outubro de 1989, com os filmes:

com os filmes: “Gatinhas às suas ordens” e

“A hora do medo” e “Meninas diplomadas

“Loucas por cavalos”. Era de propriedade da

em sexo”.

Empresa Alfa & Beta Ltda.

A Empresa Hawai inaugurou o Cinema

O Cinema Belas Artes, localizado na Rua

Beta, na Rua Guaicurus, 362, em 4 de

Gonçalves Dias, 1581, propriedade da

setembro de 1983, com o filme: “Operação
Dragão”, de Robert Clouse (1928-1997)27.
Foi fechado em 5 de junho de 1988,
com os filmes: “Extremo do prazer” e
“Prostituídas pelo vício”.
27

Diretor e produtor de cinema norte-americano.

Empresa Liberdade Produções, com três
salas de exibição, foi inaugurado em 29 de
agosto de 1992, em um prédio tombado pelo
28

Cineasta franco-britânico em atuação.

29

Cineasta e escritor de telenovelas brasileiro em atividade.

30

Cineasta, roteirista e escritor brasileiro em atividade.
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patrimônio municipal. A restauração e adaptação, que mantiveram e valorizaram as linhas originais do projeto do arquiteto Sylvio de Vasconcelos
(1916-1979)31, são de autoria de Rodrigo Andrade.
O Usina Banco Nacional de Cinema, na Rua Aimorés, 2424, com
duas salas, foi inaugurado em 3 de junho de 1992, com o filme:
“Reminiscências”, de Aristides Junqueira (1879-1957)32. O arquiteto Ivan
Siewers preservou as fachadas originais, que lembram antigas fábricas e
projetou as salas de 170 e 95 lugares, um “movie-shop” (loja de souvenires de cinema), bomboniere e bar. Uma curiosa novidade era a exposição
das cabines de projeção, através de divisórias de vidro. Do bar e do hall de
entrada, o público poderia conhecer os segredos da projeção.
Um novo espaço para exibições de filmes foram os shoppings.
No BH Shopping foi inaugurado os Cinemas Center 1,2,3, com capacidade para 300 pessoas e de propriedade da Empresa Paris Filmes.
Os Center 1 e 2 foram inaugurados em 13 de setembro de 1980, com o
filme: “Nós jogamos com os hipopótamos”, de Ítalo Zingarelli (1930-2000)33
e o Cinema Center 3 foi inaugurado em 28 de abril de 1988, com o filme:
“Os aventureiros do fogo”, de J. Lee Thompson (1914-2002)34.
Os Cinemas Cidade 1 e 3, da Rua dos Tupis, 370, foram inaugurados em
2 de maio de 1991, com os filmes: “Orquídea selvagem”, de Zalman King
(1941-2012)35, e “Henrique V”, de Kenneth Branagh (1960-)36. O Cinema
Cidade 2 foi inaugurado em 10 de maio de 1991, com o filme: “Orquídea
selvagem”. As três salas são de propriedade da Empresa Paris Filmes.
O Cinema Art Minas, na Avenida Cristiano Machado, 4001, Cidade Nova,
com duas salas, com capacidade para 270 e 230 pessoas, foi inaugurado
em 22 de setembro de 1991, com os filmes: “Os donos da rua”, de John
Singleton (1968 -2019)37, e “Scanners 2”, de Christian Duguay (1956 -)38
Projeto do arquiteto André Sá, é de propriedade da Empresa Art Filmes S/A.
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31

Arquiteto e historiador brasileiro, um dos precursores da arquitetura modernista em Minas Gerais.

32

Nascido em Ouro Preto é um dos pioneiros do cinema em Minas Gerais.

33

Produtor e diretor de cinema italiano.

34

Cineasta inglês, o filme mais conhecido é “Canhões de Navarone” (1961)

35

Diretor, escritor, ator e produtor de cinema norte-americano.

36

Roteirista, ator e diretor norte-irlandês

37

Diretor, roteirista e produtor de cinema norte-americano.

38

Diretor de cinema canadense em atividade.
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O Cinema Del Rey, na Avenida Carlos

Ao longo dos anos, a memória do

Luz, 3001, com três salas e propriedade da

cinema em Belo Horizonte vem sendo

Empresa Art Filmes, foi inaugurado em

negligenciada. Desde sua fundação,

30 de outubro de 1991, com os filmes:

vários cinemas foram inaugurados

“Higlander 2: A ressurreição”, de Russel

e fechados sem que fosse feito o

Mulcahy (1953 -) ,“Um visto para o céu”,

registro deste processo de mudança.

de Albert Brooks (1947 -)40, e “Espião por

O objetivo da nossa pesquisa foi fruto

engano”, de William Dear (1943 -) 41.

da necessidade de registrar a trajetória

39

das salas de cinema em Belo Horizonte,
39

Diretor de cinema australiano em atividade.

40

Albert Lawrence Einstein é ator, comediante, escritor e

diretor de cinema norte-americano.
41

Diretor, produtor e roteirista canadense.

sintetizando informações sobre os
espaços originalmente construídos
para a exibição cinematográfica. Estudo
desta natureza não pode ser completo
e sem lacunas. Pode, no máximo, ser
exaustivo e balizar outros trabalhos.
Portanto, fica a preocupação de ser
complementado sempre e ver, assim,
justificados seus erros e omissões.
No mais resta a honestidade e o prazer
que possibilitaram não abandonar
o caminho trilhado.

g
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O Grande Hotel de Ouro Preto e

o debate italiano sobre a inserção
da arquitetura moderna em
centros urbanos antigos
Juliana Cardoso Ner y 1
Rodrigo Espinha Baeta 2

U
1

Faculdade de Arquitetura

da Un iversidade Federa l da
Bahia (FAU FBA); Programa de
Pós-Graduação em Arquitetura
e Urbanismo (PPG-AU U FBA);
Mestrado

Profissional

em

Conser vação e Restauração de
Monumentos e Núcleos Históricos
(MP-CECRE UFBA) – Salvador,

pela arquitetura erudita (vinculados à então

campo da preservação do patrimô-

Cultura Acadêmica, ao Historicismo, ao

nio edificado e urbano de interesse cultu-

Ecletismo); sejam perpetuados pela edilícia

ral, especialmente no que tange à questão da

popular (as construções ordinárias que habi-

inserção de objetos arquitetônicos recentes

tam prioritariamente os conjuntos urbanos

em sítios históricos consolidados, é a premissa da incompatibilidade que a arquitetura
do Movimento Moderno possuiria em relação à paisagem urbana preexistente frente
à unidade figurativa dos centros históricos
pré-modernos, em sua continuidade com a

Bahia, Brasil.

massa edificada antiga. Os edifícios resul-

2

tantes de programas arquitetônicos atrelados

Faculdade de Arquitetura

da Un iversidade Federa l da
Bahia (FAU FBA); Programa de
Pós-Graduação em Arquitetura
e Urbanismo (PPG-AU U FBA);
Mestrado

Profissional

em

Conser vação e Restauração de
Monumentos e Núcleos Históricos
(MP-CECRE UFBA) – Salvador,
Bahia, Brasil.
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ma das assertivas mais frequentes no

ao Movimento Moderno não seriam capa-

consolidados). Pelo contrário, a arquitetura
moderna – notadamente aquela concebida
segundo as matrizes racionalistas e/ou funcionalistas – geraria ocasiões de graves fraturas
que dilacerariam os núcleos históricos.
Contudo, ao se analisar a produção arquitetônica de Oscar Niemeyer imersa em conjuntos históricos preservados, o juízo crítico

zes de suscitar uma convivência harmônica

da relação de continuidade e de adequação

com a preexistência histórica devido, espe-

das obras do mais célebre arquiteto brasi-

cialmente, ao princípio basilar de ruptu-

leiro com as preexistências urbanas pode

ra com os padrões ancestrais de composi-

ser bem diverso da premissa da incompa-

ção arquitetônica – sejam eles estabelecidos

tibilidade entre os organismos modernos e
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antigos. Particularmente, sua obra executa-

seria inconciliável com as cidades antigas 3 .

da nas décadas de 1930 a 1950 no território

Consequentemente, dever-se-ia, por princí-

das Minas Gerais, mesmo ao não propor uma

pio, proibir as novas construções nos sítios

relação de subserviência em relação às pree-

históricos, relegando-as extra moenia –

xistências históricas, contribui firmemente

ou seja, para fora dos muros: “Ou se criam

para a exaltação das qualidades arquitetônicas

bairros completamente modernos e se

e paisagísticas desses cenários urbanos.

respeitam os antigos, ou nossa civilização

Assim, na estrutura urbana colonial complexa e dramática revelada na eloquente paisagem de Ouro Preto, a inserção da obra modernista do Grande Hotel estabelece relações
arquitetônicas que superam a mera simbiose do novo em sua interconexão com o tecido urbano antigo (de fato, difícil de conquistar com autênticos exemplares do Movimento
Moderno) – mas também não decreta o indesejável confronto e a trágica ruptura entre a
arquitetura moderna e a paisagem urbana
preexistente.

continuará a se destruir, mesmo quando
acreditar estar salvando alguns resíduos.”4
(BRANDI, 1956a, p. 252).
A tese defendida por Brandi tinha como
fundamento a ideia de que desde a Idade
Média, mas especialmente a partir do
Renascimento, e até o século XIX (com
certas ressalvas para o Neoclassicismo e o
Ecletismo), haveria frequentemente uma
correlação harmônica e uma continuidade
natural entre os objetos arquitetônicos
contemporâneos e o tecido urbano das
cidades preexistentes. Os monumentos

Cesare Brandi e a relação da
arquitetura moderna com a
antiga
Na segunda metade da década de 1950, um
animado debate balançou o cenário da crítica arquitetônica italiana, contenda amparada
por três textos publicados por Cesare Brandi

concebidos e levantados pelos grandes
mestres da Renascença, do Maneirismo e
do Barroco – mas também alguns edifícios
setecentistas e oitocentistas ligados ao
3

A polêmica foi inaugurada com a conferência Il vecchio e il

nuovo nelle antiche città italiane, proferida por Cesare Brandi
em fevereiro de 1956 para l’Associazione culturale italiana di
Torino. Em setembro do mesmo ano, o artigo seria relançado
por Bruno Zevi na Revista L’Architettura. Cronache e Storia

– cujo juízo essencial partia da premissa

com o título, Processo all’architettura moderna (BRANDI,

que a arquitetura do Movimento Moderno

tado grande projeção e suscitando reações diversas de muitos

1956b), com algumas alterações e ampliações, tendo conquiscríticos de arquitetura que discordavam do juízo de Brandi.
Esquentando ainda mais o debate, voltou à temática no livro,
publicado ainda em 1956, Arcadio o dela scultura. Eliante o
dell’architettura (BRANDI, 1956a). Conferir a cuidadosa análise das reações contemporâneas às afirmativas de Brandi feita
por Andrea Pane (2006) no artigo “L’inserzione del nuovo nel
vecchio”. Brandi e il dibattito sull’architettura moderna nei
centri storici (1956-64).
4

“O si fanno dei quartieri integralmente moderni e si rispettano

quegli antichi, oppure la nostra civiltà continuerà a distruggere
se stessa, anche dove crede di salvare qualche residuo.”
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Historicismo – não corromperiam a unidade morfológica e paisagística das
antigas cidades, para além de comumente valorizarem a qualidade artística
dos núcleos urbanos preexistentes.
Essa conquista, ensaiada na Idade Média, só é de fato efetivada no
Renascimento, quando o arquiteto passa a projetar motivado pelo método ideal da perspectiva. Por meio da busca constante de reduzir o espaço visível ao plano da pirâmide óptica, o projetista procuraria enquadrar,
coerentemente, o novo objeto arquitetônico às fugas perspectivas da cidade, corrigindo, aliás, as imprecisões e falhas da massa edificada. Assim,
o novo objeto arquitetônico poderia se acomodar ao encaminhamento oferecido pelas paredes de fachadas alinhadas e contíguas, típicas dos
núcleos anteriores ao século XX – ou então servir como enquadramento de fugas perspectivas oriundas do tecido urbano preexistente, estratégias alcançadas nos mais diversos níveis de complexidade. Em outra
direção, o arquiteto também poderia trazer monumentos antigos a novos
planos perspectivos, sempre no sentido de transformar o espaço urbano em
uma experiência artística contínua e unitária. Brandi (1956a, p. 248-249)
resumiria as suas hipóteses no texto Eliante o dell’architettura:
É preciso ter em conta que as cidades europeias, mas especialmente
aquelas italianas, se desenvolveram a partir de dados arquitetônicos
que conformavam a temática espacia l do exterior, cada uma com
soluções diversas, das quais nenhuma foi capaz de contradizer ou
excluir peremptoriamente à outra. Na verdade, quando se passou do
Gótico ao Renascimento, a nova sensibilização do plano na pirâmide
óptica favoreceu uma f lexão unitária do espaço, o que permitiu tratar
também a rua como uma fachada, apenas para citar uma situação
extrema. Essa f lexão unitária forneceu uma espécie de temperamento
harmônico, um elo entre as várias espacia lidades arquitetônicas
que hav ia m se suced ido na h i stór ia, perm it i ndo u ma exec ução
perspectiva geral, mesmo para expressões arquitetônicas preexistentes
ou concorrentes. 3

3

“Bisogna tener conto che le cit tà europee , ma soprat tut to quelle italiane , si sono

elaborate sui dati di architetture che svolgevano il tema spaziale dell’esterno, ciascuna
con implicazioni diverse, ma delle quali nessuna era tale da contraddire o escludere
perentoriamente l’altra. Quando infatti dal Gotico si trapassa nel Rinascimento, la nuova
sensibilizzazione del piano nella piramide ottica, favorisce una f lessione unitaria dello
spazio, che permetterà di trattare anche una strada al modo di una facciata, tanto per
fare l’eventualità estrema. Tale f lessione unitaria, forniva una specie di temperamento
armonico, un raccordo, f ra le varie spazialità architettoniche che avevano preceduto
nella storia, e permetteva un generale incameramento prospettico anche per espressioni
architettoniche preesistenti o concomitanti.”
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As soluções arquitetônicas revolucionárias

Um olhar mais apressado voltado à cúpula,

elevadas pela cultura humanista a partir

que viria fechar o cruzeiro da igreja gótica

do Quattrocento – as grandes criações do

projetada por Arnolfo di Cambio em finais

Renascimento, do Maneirismo e do Barroco

do século XIII, revela ao espectador uma

–, com sua proposta de ruptura com a tradi-

forma tão grandiosa que se torna despro-

ção edilícia medieval e de revisão atualiza-

porcional frente à dimensão, já enorme,

da do legado greco-romano, conseguiriam

da nave da igreja e do campanário conce-

se acomodar e interagir em pleno equilíbrio

bido por Giotto no século XIV. Com sua

com as cidades medievais preexistentes.

expansiva forma centralizadora, a cúpu-

Para além disso, estas obras frequentemente

la ignora a estrutura longitudinal da nave

considerariam o acolhimento pormenoriza-

preexistente, bem como suaviza o impulso

do de elementos da linguagem arquitetônica

vertical provocado pela torre ao superá-la

do período precedente – o que amenizaria o

significativamente em altura (FIGURA 1).

impacto das novas formas no tecido medie-

Segundo Giulio Carlo Argan (1993, p. 99):

val, que no caso italiano, nunca se desvincularam plenamente das soluções da antiga

Brunelleschi não parece ter se preocupado

civilização romana.

em dem a si a com ter m i n a r de m a nei r a

Assim, já no início do século XV, a cúpula

adequada, a construção existente. Preferiu

da Catedral de Santa Maria del Fiore, em

sobrepor a ela sua grande máquina

Florença, projetada pelo arquiteto Filippo
Brunelleschi para o concurso estabelecido
em 1418 – a primeira estrutura arquitetônica
monumental da Renascença –, promoveria

harmoniosa, com uma cobertura

espacia l, que v isua lizava ao mesmo
tempo uma nova concepção do espaço e
uma nova tecnologia, como se fosse uma
demonstração gigante de uma nova ordem
política, cultural, social.

a interação com o tecido urbano medieval
por meio de uma complexa trama espacial
que elevava a meta da centralidade perspectiva humanista para todo o núcleo urbano
preexistente.
Figura 1 - Catedral de Santa Maria
del Fiore em 1860.

Fonte: Fratelli Alinari – Estúdio Fotográfico,
1860. https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Fratelli_Alinari_Duomo_Firenze_c1860s.
jpg?uselang=pt-br.
Acesso em: 20 de outubro de 2020.
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Figura 2 - Cúpula da Catedral de Santa
Maria del Fiore. Fonte: Wikimedia Commons. S.

Scheele, 2003. Licença: CC-BY-SA 3.0. https://commons.
wikimedia.org/wiki/File:Cupola_santamariadelfiore.jpg.
Acesso em: 20 de outubro de 2020.

A monumental forma de ogiva inchada da calota alude a um organismo que desponta no centro urbano de Florença flutuando por sobre
a cidade, em equilíbrio com a paisagem circundante, com as colinas que a cercam, com o horizonte, com o céu que se abre acima
(FIGURA 2). A convergência de seus imensos elementos estruturais
– os espigões de pedra que sustentam o encerramento das calotas –
ao ponto mais alto do edifício sugere um movimento rotatório
em torno do próprio eixo, no ponto central marcado pela lanterna
clássica que coroa toda a composição (ARGAN, 1993, p. 100).
Adquirindo certa independência volumétrica e formal – ao se colocar à frente e acima do organismo plástico da nave e do campanário
da catedral –, a cúpula acolhe direcionamentos perspectivos voltados a toda cidade e a todo ambiente circundante, fazendo as visadas
convergirem, necessariamente, para as linhas de fuga simbólicas definidas pelos espigões que apontam para a lanterna, que marca o fechamento do organismo inchado. Logo, a cúpula monumental impõe
para Florença uma estrutura que se torna o eixo mais importante de
toda a polis, trazendo para o espaço urbano o conceito de centralidaFigura 3 - Detalhe da pintura de Francesco
Rosselli com imagem panorâmica de Florença

no século XV, baseada na vista chamada de
Catena, gravada entre 1472 e 1482.
Fonte:

Francesco Rosselli, 1472-1482. https://i.pinimg.com/originals/22/4f/e3/224fe33d035265709d631186e500d6c0.jpg.
Acesso em: 20 de outubro de 2020.

de, um dos ideais mais significativos da Renascença. Todas as outras
estruturas viárias, edilícias ou naturais da Florença quatrocentista,
passam à condição de submissão simbólica ao ponto médio da urbis
– organismos voltados para a cúpula, para suas linhas perspectivas
que corriam para o lanternim que coroava a composição (FIGURA 3).
Não obstante, Brunelleschi não ignorou a linguagem arquitetônica tradicional do românico e do gótico florentino: o tratamento mural do tambor deriva diretamente da arquitetura religiosa medieval toscana; das paredes externas da nave;
do campanário de Giotto. E mesmo a calota da cúpula, ao invés
de apresentar uma perfeita forma esférica – mais pertinente aos
desígnios clássicos –, acolhe um volume claramente ogival e uma
projeção octogonal, mais pertinentes à tradição gótica italiana.
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Cortona, entre 1656 e 1657, para a ampliação da Igreja quatrocentista de Santa Maria
Figura 4 - A Catedral de Santa Maria del Fiore

e a cúpula projetada por Filippo Brunelleschi
vistas a partir da torre do Palazzo Vecchio

de Florença.

Fonte: Wikimedia Commons. Giulio1996Cordignano, 2014.
Licença: CC BY-SA 4.0. https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Santa_Maria_del_Fiore_from_Palazzo_Vecchio.JPG
Acesso em: 20 de outubro de 2020.

della Pace, em Roma, bem como para a reestruturação de seu entorno imediato.
A inspiração que o artista barroco absorveu para fomentar a intervenção concebida em prol da reconfiguração da diminuta
igreja e da pracinha que se abria à sua frente está totalmente de acordo com a natureza do teatro, expediente tão caro à época:
o meio mais imediato para conquistar as
mentes e dirigir os indivíduos através do

Desse modo, apesar de transfigurar comple-

apelo à imaginação do espectador – a mani-

tamente o ambiente urbano ao torná-lo

pulação do transeunte através daquela eufo-

centralizado perspectivamente, a cúpula não

ria ilusória que a constituição dramática do

causa ruptura com a edilícia preexistente,

espaço poderia produzir. Para isso, em nome

emergindo naturalmente no cenário urbano

da alteração celular do pequeno setor urba-

renovado (FIGURA 4).

no no qual se apresentava a igreja, Cortona

São incontáveis as situações em que edifícios humanistas viriam a promover níveis
complexos de interação perspectiva com o
ambiente circundante – emergindo em cenários urbanos renovados, porém unitários e
contínuos. No Barroco, essas táticas projetuais foram notadamente perpetradas em
prol da dramatização do ambiente urbano
preexistente, como se detecta claramente
nas intervenções concebidas por Pietro da

preservaria o sinuoso e apertado acesso pela
Via di Parione e pela Via della Pace e só
promoveria uma ampliação do exíguo largo
onde se dispunha o monumento, com a justificativa de permitir a manobra das carruagens que acorriam à igreja (BLUNT, 2004,
p. 124) – praça que viria a alcançar, todavia,
uma dimensão insignificante, com seu espaço geometricamente irregular contendo não
mais de 30 metros de largura, por cerca de
uns 15 metros de comprimento longitudinal.
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Figura 5 - A praça cenográfica de

Santa Maria della Pace, em uma

gravura de Giuseppe Vasi, 1747.
Fonte: Coen (1996, p. 183).

Essa mínima, mas significativa modificação da morfologia preexistente,
viabilizada por meio de poucas e necessárias desapropriações, traz como
o seu aspecto mais expressivo o fato de o pintor-arquiteto ter ocultado
as antigas fachadas irregulares dos edifícios remanescentes, ou daqueles
parcialmente demolidos, por intermédio da sobreposição de cenários fixos,
totalmente independentes, à frente das suas antigas estruturas –imponentes frontarias palacianas que se revelariam como autênticas scaenae
frons implantadas em nome da monumentalização da praça (FIGURA 5).
As mais impressionantes dessas camuflagens teatrais são as paredes radicalmente côncavas justapostas e contíguas à igreja: panos cenográficos
que encerram a praça, ocultando as duas vielas que se lançam adjacentes à sua estrutura. Não obstante, os sedutores e envolventes cenários que
escondem a abertura das vielas não impedem a passagem, já que Cortona
as perfuraria com dois permeáveis portais, um a cada lado, permitindo o cruzamento do transeunte para a área posterior que se espalhava,
confusamente, por detrás do templo (WITTKOWER, 1993, p. 241-242).
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Para além deste fato, a êxedra sugere uma
virtual projeção da fachada convexa desenhada por ele na terminação da nova nave
da igreja – aplicada à frente do movimentado
e contraído anteparo cenográfico côncavo –
para o exíguo ambiente da praça, mais um
mecanismo da persuasão barroca conquistado através da oposição curvilínea entre

Figura 6 - Percorrendo a Via della Pace

em direção à Igreja de Santa Maria della

Pace – que aparece em uma pequena
greta, ao fundo.

Fonte: Fotografia de Rodrigo Baeta, 2007.

envolventes estruturas côncavas e expansivas formas convexas à frente.
Contudo, confirmando a assimilação do
método perspectivo para conquista da interconexão da nova forma arquitetônica com o
tecido urbano preexistente, a concepção da
igreja e da praça renovada parte da interação com o tecido urbano medieval para que
o conjunto se tornasse um absorvente acontecimento dramático. Ao procurar a igreja
– percorrendo as tortuosas vias que se dirigem a ela –, o transeunte só pode vislumbrar fragmentos do monumento por uma
reduzida greta enquadrada pelas últimas
edificações da Via della Pace, uma nesga que
vai se abrindo lentamente, desvelando, com
a aproximação do espectador, o espectro
visual da praça e a exposição do monumento
(FIGURAS 6 e 7).
Figura 7 - Nas proximidades da Piazza di

Santa Maria della Pace cada vez mais se

abre o enquadramento do campo de visão
da igreja.

Fonte: Fotografia de Rodrigo Baeta, 2007.
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Figura 8 - Ao alcançar a

praça, toda a trama persp e ct i va

c onc ebi da

por

Pietro da Cortona se revela – e a Igreja de Santa Maria
della Pace se monumentali-

za dramaticamente. Fonte:

Wikimedia Commons. Gaspa, 2006.
Licença CC BY 2.0. https://commons.
w i k i me d i a .org /w i k i / Fi le :Pont e -_
Chiesa_di_ S.Maria_della_Pace.jpg

Se, segundo Brandi, o princípio da concepção unitária do espaço urbano conquistada a partir do fundamento da perspectiva
seria frequente e natural até o século XIX, o que permitiria a inserção positiva e coerente de novos objetos arquitetônicos em contextos urbanos antigos (como foi analisado em duas situações tão distintas, como a Cúpula da Catedral de Florença e a Igreja de Santa Maria
dela Pace, em Roma), isso não aconteceria no contexto da arquitetura
do Movimento Moderno. No artigo de 1956, Processo all’architettura
moderna, o crítico italiano afirmaria:

Acesso em: 20 de outubro de 2020.
Nem Michelangelo, nem Bernini, nem Borromini, nem Juvarra nem Vanvitelli
deram as costas a Bru nel leschi e ao Renascimento. Mas a a rqu itetu ra
moderna não faz sentido se você quiser lê-la no contexto da espacialidade
perspectiva: não faz sentido se você espera que ela crie ou ajude a criar esse
continuum homogêneo e isomórfico que é a própria base da espacialidade
perspectiva; não fa z sentido se você espera que opere sobre o espaço
nat u ra l da ma nei ra como a espacia l idade perspec tiva pretend ia ag i r,
reduzindo-o ao desenho óptico de uma pirâmide com o vértice no horizonte.
Seja Cubismo, Abstracionismo ou Proto-Surrealismo, os dados espaciais
assumidos pelos arquitetos modernos têm em comum a recusa, mesmo que
não explícita, do plano da perspectiva, do alinhamento da perspectiva e,
em uma palavra, de um espaço, como é aquele da perspectiva, que retorna

52

C ADERNO
ATEMP O Nº5

conti nua mente à med ida hu ma na,

Para além disso, a condenação dos sistemas

continente e conteúdo ao mesmo tempo,

compositivos ancestrais promovida pela

externo ao olho e interno à consciência. 5
(BRANDI, 1956b, p. 359)

Para Brandi, a arquitetura moderna, assim
como a arte derivada dos principais movimentos de vanguarda da primeira metade do século XX, refutaria terminante o espaço perspectivo no qual teria se fundado a arquitetura
do humanismo a partir do Renascimento, e
que foi basilar para promover a continuidade harmônica do cenário urbano ao interconectar o novo com o antigo. Os humanistas,
ao inserirem seus novos objetos arquitetônicos nos logradouros preexistentes, pensavam
mais no vazio da praça, na calha da rua (como
um corredor a céu aberto), do que no cheio
– representado pela massa construtiva a ser
edificada. Mas, no contexto do Movimento
Moderno, o que passaria a contar seria o
volume autônomo e autossuficiente da nova
construção que se tornaria, consequentemente, inconciliável com os confinados e densos
cenários urbanos pré-modernos, formados
prioritariamente por uma edilícia gregária e

arquitetura moderna – em prol de uma total
inovação construtiva, tecnologia, formal e
de linguagem arquitetônica – inviabilizaria
aquela continuidade natural entre edifícios
de diversas épocas, quase obrigatória até
início do século XX.
Insistindo mais ainda na tese, Brandi afirmaria que o acolhimento do plano da perspectiva pela arquitetura moderna implodiria a sua própria essência –seria uma
contradição insolúvel. Logo, não haveria na
arquitetura representante do Movimento
Moderno – seja ela de linha racionalista-funcionalista, seja de matriz orgânica – possibilidade de qualquer conexão
com cenários urbanos antigos, já que “[...]
a ruptura irremediável com a espacialidade perspectiva, impetrada tanto pela
arquitetura racional quanto pela orgânica, tirou a possibilidade não só de qualquer
conexão, mas também de qualquer contiguidade com os edifícios preexistentes.”6
(BRANDI, 1956a, p. 250)

ininterrupta (FIGURA 9).
5

“Nè Michelangelo, nè il Bernini, nè il Borromini, nè lo

Juvara nè il Vanvitelli voltarono le spalle al Bruttelleschi e al
Rinascimento. Ma l’architettura moderna non ha senso se si
vuol leggere in chiave di spazialità prospettica: non ha senso
se si pretende che realizzi o aiuti a realizzare quel continuum

6

“[...] la rottura irrimediabile con la spazialità prospettica,

realizzata dall’architettura sia a tendenza razionale che organica, ha tolto la possibilità non solo di qualsiasi temperamento ma anche di ogni contiguità con gli edifici preesistenti.”

omogeneo e isomorfo che è la base stessa della spazialità prospettica, non ha senso se si pretende che operi sullo spazio
naturale al modo con cui intendeva agire la spazialità prospettica, riducendolo nella trafila ottica d’una piramide col vertice all’orizzonte. Che si tratti di cubismo, di astrattismo, o di
protosurrealisino, i dati spaziali assunti dagli architetti moderni hanno in comune il rifiuto, anche se non esplicito, del piano
prospettico, dell’allineamento prospettico, e in una parola, di
uno spazio, come è quello prospettico, che si riporta continuamente alla misura umana, contenente e contenuto al tempo
stesso, esterno all’occhio o interiore alla coscienza.”
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Figura 9 - Centro histórico de Nápoles, com destaque para o edifício da Catolica

Assicurazioni (ao centro), arranha céu construído na década de 1950 – um dos
exemplos negativos de inserção da arquitetura moderna em contextos antigos.
Fonte: Google Maps, 2020.

As colocações do crítico italiano foram logo apoiadas por outros expertos nas temáticas da arquitetura, do urbanismo e da preservação, como o
jornalista Antonio Cederna ou os jovens arquitetos e historiadores romanos Leonardo Benevolo, Italo Insolera, Carlo Melograni, Arnaldo Bruschi,
Vittorio Franchetti e Mario Manieri Elia (PANE, 2006, p. 317); mas as
contestações às suas polêmicas assertivas também foram imediatas e
retumbantes, sendo as mais embasadas devidas aos arquitetos Bruno Zevi
e a Roberto Pane.
Bruno Zevi, que havia publicado o texto de Brandi Processo all’architettura moderna no número 11 da revista L’Architettura. Cronache e Storia em
setembro de 1956, defenderia, no editorial desse número, que o problema
da inserção da arquitetura moderna em contextos antigos não residiria na
negação peremptória da espacialidade perspectiva pela parte da arquitetura
racional ou orgânica, mas na escolha do programa arquitetônico – processo geralmente vinculado ao mal maior da especulação imobiliária. Assim,
comentando os exemplos medíocres de arquitetura moderna que Brandi
cita, o arquiteto italiano rebateria:
A lém da con sideração de que a s obra s cit ada s por Bra nd i são feia s e
são tudo, menos modernas, elas não causariam muito incômodo se não
ultrapassassem volumetricamente os prédios antigos adjacentes, ou seja,
se a especulação não tivesse conquistado o meio ambiente. A “ruptura”,
a destruição é efetivada na ocasião da elaboração do programa construtivo,
e n ad a t em a ver c om a n at u re z a d a l i n g u a gem a rq u it e t ôn ic a . [...]
Não vamos dizer que um arranha-céu de Mies no Grande Canal (em Veneza)
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quebraria o continuum edilício da laguna:
nós apenas argumentamos que o plano de
con st r u i r u m a rra n ha-céu está errado,
mesmo que Mies fizesse uma obra-prima. 7
(ZEVI apud PANE, 2006, p. 315)

Dando continuidade à linha de oposição ao

de diferentes épocas que toda a cidade inevitavelmente acabaria acolhendo –, os arquitetos precisariam considerar o caráter ambiental do contexto urbano a ser preservado:
M a s o q ue, n a t e s e d a i nt r a n sigênc i a,
p a re c e f r a nc a ment e a b s u rdo, é q uerer,

discurso de Brandi apresentada por Zevi,

como sinalizei, ignorar aevidente realidade

Roberto Pane elaboraria, ainda em 1956,

histórica da estratificação que serealizou

a mais consistente das críticas, no texto
Città antiche, edilizia nuova 8 – quando
também recusaria o argumento de que a
falta de continuidade perspectiva tornaria a arquitetura do Movimento Moderno
incompatível com os centros históricos.
O historiador e arquiteto italiano defende-

no pa ssado, con f ig u ra ndo, com os seu s
cont r a s te s , o a mbiente que de s eja mo s
s a l v a r, e n e g a r q u e , d o m e s m o m o d o ,
possa e deva ocorrer tambémno presente.
A i n s erç ão de for m a s nov a s n a cidade
a nt i g a n ão p o d e r i a d e i x a r d e o c or re r
mesmo se as normas de proteção e o mais
r i go r o s o r e s p e i t o fo s s e m o b s e r v a d o s .
Ma s pa r a que i sto aconteç a da mel hor

ria que o problema não residiria na questão

maneira é necessário que o ambiente seja

da interconexão da arquitetura nova com a

percebido como uma obra coletiva a ser

massa edificada preexistente, mas no fato de
que os núcleos urbanos consolidados deveriam ser compreendidos como uma obra

preservada enquanto tal; e, portanto, não
como integral conser vação de uma soma
de particularidades, como se entende na
con s er v aç ão de u m a e d i f ic aç ão ú n ic a,

coletiva e única, a ser conservada como tal.

mas como relação de massas e de espaços

Ao se inserir obras modernas em tecidos

que permita a substituição de um edifício

edificados antigos – não por abjetas ambições especulativas, mas por necessidades
funcionais, aceitando a natural estratificação

7

esteja subordinado à relação supracitada.
(PANE, 2017, p. 284)

Pane seguiria contestando Brandi ao afir“A parte la considerazione che le opere citate da Brandi

sono brutte e tutt’altro che moderne, esse non recherebbero
soverchio fastidio se non eccedessero volumetricamente
rispet to agli adiacenti fabbricati antichi , se cioè la
speculazione non avesse vinto sull’ambiente. La “rottura”,
lo scempio è operato nella stesura del programma edilizio
e non ha nulla a che vedere con la natura del linguaggio
architettonico. […] Non diciamo che un grattacielo di Mies
sul Canal Grande romperebbe il continuum edilizio della
laguna: sosteniamo soltanto che il programma di costruire un
grattacielo è sbagliato, anche se Mies facesse un capolavoro.”
8

a ntigo por um novo, desde que este

O texto de Roberto Pane foi publicado pela primeira vez nas

Atas do VI Congresso Nazionale di Urbanística, que aconteceu em Torino em outubro de 1956. Aqui consideramos a
tradução para o português elaborada pelo Professor Nivaldo
Andrade, que foi publicada no número 4 da Revista Thesis
(PANE, 2017).

mar que as premissas defendidas pelo
crítico italiano estavam fundadas em um
juízo equivocado que entendia a arquitetura necessariamente como arte, enquanto o grosso da massa edificada que comporia um centro histórico consolidado seria
formado por uma edilícia que não poderia ser enquadrada nessa categoria. Pane
empregaria a expressão “poesia arquitetônica” para se referir aos objetos arquitetônicos que, como grandes obras de
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arte, marcariam os poucos acontecimentos especiais destacados nos
assentamentos preexistentes. Essas obras singulares seriam regidas por
um sentido estético que, como a poesia, superaria toda e qualquer diretriz funcional. Já para aquela edilícia que preencheria prioritariamente os tecidos urbanos antigos, e que exprimiria de forma pertinente os
valores coletivos e racionais da sociedade, o autor cunharia a expressão “literatura construtiva”: “[...] é de se salientar, na primeira, a faculdade poética no seu abandono ao universal, além de todo limite prático;
na segunda, a faculdade literária no propósito que lhe é próprio de não
perder nunca de vista a razão que é guia e sustentação à realização prática”.
(PANE, 2017, p. 286)
Para além disso, o arquiteto insistiria no fato de que o que mais caracterizaria as cidades antigas não seria a sua escassa “poesia arquitetônica”
– os monumentos de excepcional valor artístico. Em termos percentuais,
o tecido urbano das cidades históricas seria muito mais povoado pela edilícia popular – a “literatura construtiva” –, formada pelas construções civis e
pelos edifícios ordinários que estabeleceriam o valor coletivo que indicaria
as marcas da civilização e, consequentemente, distinguiriam o ambiente
urbano.
Logo, a inserção de edifícios modernos nos centros históricos não deveria
pressupor a inclusão de objetos arquitetônicos monumentais, que corromperiam os valores ambientais do tecido urbano – o que seria um problema, lembrando Bruno Zevi, de programa, e não de linguagem ou de espaço
perspectivo. Pelo contrário, a convivência positiva do novo com o antigo
apontaria para a construção de obras que preservassem o caráter coletivo da paisagem citadina, referindo-se à continuidade da edilícia antiga ao
respeitar os dados ambientais vinculados à escala e ao volume da grande
massa formada pela “literatura construtiva”.
A apreciação desse debate travado no contexto italiano sobre a inclusão da arquitetura moderna em cidades antigas, comandado pelo mais
importante e influente teórico da restauração na década de 1950, acaba
promovendo alguns questionamentos basilares para o embasamento da
avaliação crítica que se almeja alcançar nesta investigação. Pode-se dizer
que a premissa, defendida por Cesare Brandi, da continuidade arquitetônica entre o novo e o antigo, avalizada até o século XIX por meio da
interlocução perspectiva, sustenta-se? Ela é sempre válida, inclusive para os conjuntos históricos brasileiros? A tese da preponderância da
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“literatura construtiva” frente à “poesia arqui-

necessidade de considerar os dados ambien-

tetônica” na caraterização dos centros histó-

tais de escala e de volume da massa edifica-

ricos, desenvolvida por Roberto Pane, proce-

da ordinária para uma imersão equilibrada

de? É uma simples questão quantitativa, como

e harmoniosa do novo nos centros histó-

parece afiançar o arquiteto italiano, ao afir-

ricos, sustenta a análise da situação a ser

mar que existem muito mais construções

apresentada.

ordinárias nos sítios urbanos do que objetos
arquitetônicos-artísticos? A “poesia arquitetônica” moderna, ou seja, a arquitetura excepcional e de cunho monumental produzida
no século XX, é, de fato, inconciliável com
os núcleos históricos – como parece atestar
os dois críticos? Só a edilícia moderna menor,

O Grande Hotel
de Ouro Preto
Por ser uma obra muito precoce, cujo
primeiro projeto remonta ao ano de 1937,

que respeite os dados ambientais de volu-

mas também por trazer soluções inovado-

me e escala da massa edificada preexistente,

ras, além de ser o primeiro (e único) edifício

é passível de uma positiva inserção na cida-

modernista de vulto a ser inserido no âmago

de antiga – como afirmava Pane? A simples

da mais celebrada cidade histórica brasileira

deferência à escala e à volumetria da massa

– declarada Monumento Nacional em 1933 –,

edificada preexistentes seria o suficiente para

o Grande Hotel de Ouro Preto tem sido fruto,

garantir uma relação harmônica entre a edilí-

ao longo de décadas, de diversas pesquisas

cia nova e a antiga? Não é comprometedora

que o incluem como referência essencial na

a desconsideração das questões relacionadas

história da arquitetura moderna no Brasil,

à linguagem e à composição arquitetônica

além de ter conquistado avaliações críticas

na inclusão de edifícios modernos?

consistentes.9

Trazendo a querrelle italiana para o contex-

Comumente, os juízos escritos sobre o

to anterior de formação do Movimento

hotel buscam relatar os intricados aconte-

Moderno brasileiro (nas décadas de 1930 e

cimentos e debates travados no âmbito do

1940), é possível constituir um juízo crítico

então Serviço do Patrimônio Histórico e

que avalie se a grande expressão da “poesia

Artístico Nacional (SPHAN) – especialmen-

arquitetônica” de Oscar Niemeyer, caracterizada pelo Grande Hotel de Ouro Preto,
em sua relação com a preexistência edilícia e
paisagística de do conjunto urbano da primeira capital das Minas Gerais, confirma os princípios tratados por Brandi da incompatibilidade da arquitetura moderna com o antigo.

te a influência de Lúcio Costa para as alterações concebidas por Oscar Niemeyer em
seu projeto original em prol de uma melhor
adaptação ao sítio urbano de Ouro Preto
(COMAS 2010); ou então se fundamentam
9

Ele já figura na publicação do catálogo da exposição de 1943

Por outro lado, também pode se averiguar

do Museum of Modern Art, o MOMA, de Nova York, Brazil

se a resposta dada a Brandi por Pane, sobre a

KIDDER SMITH, 1943, p. 129-133).

builds: architecture new and old 1652-1942 (GOODWIN,
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em uma análise, por vezes pormenorizada, das características arquitetônicas do edifício, notadamente no que se refere ao seu caráter inovador. As interpretações críticas mais densas sobre a sua relação com
o contexto delicado da cidade de Ouro Preto são escassas, frequentemente
baseadas no apontamento de uma pretensa continuidade tipológica, espacial, compositiva, volumétrica em relação à massa edificada remanescente.
Poucos autores compreenderam que o hotel poderia ter uma conformação e uma implantação corruptoras frente ao contexto circundante –
como foi o caso de Hugo Segawa (1997, p. 96):
O Gr a nde Hot e l er a u m proje t o c om d i f ic u ld ade s p e c u l i a re s : t r at av as e de u m e d i f ício novo, de g r a nde por te, a s er i n s er ido no s ete cent i st a
tecido urbano preser vado da capital do ciclo de exploração de ouro na então
província das Minas Gerais. Tratava-se do primeiro desaf io dessa natureza
enfrentado pelo órgão que, por princípio, deveria ser o guardião da paisagem
tradicional da cidade, uma das mais homogêneas que restaram no Brasil. [...]
O proje to de Nieme yer re s u ltou nu m a obr a c ujo volu me e l a nç a mento
na topografia eram destoantes na paisagem.

A difícil tarefa de implantar uma estrutura relativamente grande no sítio
urbano preservado levaria o SPHAN a estudar e a elaborar várias propostas. Ao todo, quatro projetos foram desenvolvidos:
O pr i mei ro, elabor ado por C a rlos L eão – ent ão f u ncioná r io do SPH A N
–, dat a de novembro de 1937. Era em u ma soluç ão com pát io i nter no e
três pavimentos, abertos em janelas de arco abatido e coberto por telhado
de dua s ág ua s . De feiç ão ne o colon i a l, p or t a nto. For a já deter m i n ado o
terreno à Rua da s Flores, onde o ed i f ício acaba ria por ser con st r u ído; o
segundo, elaborado por Osca r Niemeyer entre 1938 e 1939, era um bloco
elevado sobre pi lotis cober to por laje plana impermeabi lizada e gramada;
o tercei ro er a u ma v a r iaç ão do seg u ndo com tel hado cer â m ico de dua s
águas com galbo, em lugar da laje impermeabilizada, o qual cobria também
a s v a r a nd a s dos qu a r tos , or ig i n a l mente de s cob er t a s ; o qu a r to proje to,
também em feição neocolonial, era uma proposta de adaptação e ampliação
de um edifício em outro terreno, na esquina das ruas Paraná e Tiradentes.
(MACEDO, 2008, p. 127)
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O Diretor do SPHAN, Rodrigo Mello Franco
de Andrade, acabaria apoiando a construção do primeiro projeto de Oscar Niemeyer
(elaborado ainda na década de 1930), após
a defesa apresentada por Lucio Costa –

Ora, o projeto do O.N.S. tem pelo menos
duas coisas em comum com elas: beleza e
verdade. Composto de maneira clara, direta,
sem compromissos, resolve com uma técnica
atualíssima e da melhor forma possível, um
problema at ua l, como os construtores de
Ouro Preto resolveram da melhor maneira

então Diretor da Divisão de Estudos e

então possível, os seus próprios problemas.

Tombamentos do SPHAN – na famosa carta

(COSTA apud MOTTA, 1987, p. 109)

escrita, provavelmente, no início de 1939
(COMAS, 2010). A mensagem que Lúcio
Costa queria passar ao Diretor do SPHAN
demonstra um juízo avançado sobre a necessidade da arquitetura moderna se apresentar
honestamente em uma cidade histórica, sem

O amparo de Lúcio Costa ao projeto de
Niemeyer não coaduna com nenhum dos
juízos cunhados, 17 anos depois, pelos críticos italianos Cesare Brandi e Roberto Pane.
Ao defender a imersão honesta de uma imponente estrutura moderna no âmago da cidade

contrafações ou imitações– uma recusa defi-

antiga, organismo que se configuraria como

nitiva ao projeto de Carlos Leão:

uma verdadeira e inovadora obra de arte
(ou seja, como “poesia arquitetônica”), nega

Sei, por experiência própria, que a reprodução

as premissas elaboradas por Brandi sobre a

do estilo das casas de Ouro Preto só é possí-

incapacidade da arquitetura moderna promo-

vel, hoje em dia, à custa de muito artifício.

ver uma relação equilibrada com os núcleos

Admitindo-se que o caso especial dessa cida-

urbanos preservados – que têm suas raízes

de justificasse, excepcionalmente, a adoção de

em 1943, quando começa a escrever Eliante

tais processos, teríamos, depois de concluída

o dell’architettura (PANE, 2006, p. 310); mas

a obra, ou uma imitação perfeita, e o turis-

também entra em conflito com a crítica de

ta desprevenido correria o risco de, à primei-

Roberto Pane, já que o arquiteto italiano colo-

ra vista, tomar por um dos principais monu-

cava que a falha principal das hipóteses de

mentos da cidade uma contrafação, ou então,

Brandi era tratar o problema das intervenções

fracassada a tentativa, teríamos um arremedo “neocolonial” sem nada em comum com
o verdadeiro espírito das velhas construções.

arquitetônicas modernas em sítios históricos
como uma questão de arte e de arquitetura, e
não como uma questão de edilícia, de construção (de “literatura construída”).
Como argumento para a recusa de uma obra
neocolonial e a defesa da inclusão de um
edifício claramente modernista no centro
urbano da antiga Vila Rica, Lúcio Costa
asseguraria que a coexistência de uma obra
de arte reconhecidamente contemporânea
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(no caso, o Grande Hotel) com outra obra de arte de caráter antigo (se referindo à própria cidade de Ouro Preto) sempre resultaria em
uma convivência positiva, já que “[...] a boa arquitetura de um determinado período vai sempre bem com a de qualquer período anterior
– o que não combina com coisa nenhuma é a falta de arquitetura.”
(COSTA apud MOTTA, 1987, p. 109)
Contudo, nessa mesma carta, ele ratificaria um pedido feito por Rodrigo
Mello Franco de Andrade a Oscar Niemeyer para que elaborasse um estudo alternativo que proporcionasse uma maior interface entre o edifício
moderno e a massa edificada da cidade. Ao que tudo parece, Lúcio Costa
teria tido uma participação decisiva como consultor desse segundo projeto desenvolvido pelo arquiteto carioca –que previa, entre outras alterações, uma cobertura de duas águas em substituição à laje verde concebida
originalmente.
E já que você, ontem, me comunicou haver solicitado a O. N. S. o estudo
de uma variante que procurasse atender mais de perto às características
locais ouro-pretanas – solicitação esta feita por você espontaneamente,
s em, nem de le ve, qua lquer suge s t ão ou i nter ferênc i a m i n h a –, me
p erg u nto s e, em c a s os a ssi m t ão e sp e ci a i s , e dada s a s s emel h a nç a s
t a nt a s vez e s obs er v ad a s ent re a té c n ic a mo der n a – met á l ic a ou de
concreto armado – e a tradiciona l do “pau-a-pique”, não seria possível
de se encontrar uma solução que, conser vando integralmente o partido
adotado e respeitando a verdade construtiva atual e os princípios da boa
a rquitetura, se ajustasse melhor ao quadro e, sem pretender de forma
nen hu m a repro du z i r a s vel h a s con s t r uç õ e s nem s e con f u nd i r com
ela s, acent ua sse menos ao v ivo o cont ra ste ent re pa ssado e presente.
(COSTA apud MOTTA, 1987, p. 109)

Finalmente, o projeto construído seguiria as diretrizes da segunda proposta elaborada pelo arquiteto para cumprir as solicitações do
SPHAN. Porém, o telhado que substituiria a laje impermeabilizada e
avançaria por cima das varandas dos quartos voltados de frente para
a cidade – cobertura em duas águas com uma declividade semelhante àquela das construções de Ouro Preto – seria substituído por uma
cobertura de água única que cairia no sentido da elevação principal.
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Figura 10 - O Grande Hotel de Ouro Preto
em construção, no início da década de
1940. Fonte: Goodwin, Kidder Smith (1943, p. 133).

É importante frisar que essas duas concessões ao segundo projeto o aproximam da
primeira proposta – mais em acordo com
as doutrinas racionalistas. De fato, o fechamento superior de duas águas atribuiria ao
edifício um aspecto incoerente com o seu
caráter arrojado. Em outra direção, o telhado de único caimento e a sua pouca inclinação (dois expedientes arquitetônico-cons-

Figura 11 - O Grande

trutivos inexistente nas cidades históricas

Hotel de Ouro Preto

mineiras) não retiraria em nada o cará-

na década de 1940.
Percebe-se como o telhado ainda

ter moderno do hotel; para além disso, ao

não cobria o volume do balcão

deixar os terraços dos quartos sem cober-

(terraço) dos apartamentos –

tura, era mantida a percepção original do

em conformidade com o

balcão corrido como um volume horizontal

primeiro projeto de Oscar
Niemeyer.

autônomo e ritmado pela sequência de treli-

Fonte: Fundação Oscar

ças de madeira que marcavam o guarda-cor-

N i e m e y e r. h t t p : // w w w.

po dos terraços, o que reforçava a horizon-

niemeyer.org.br/obra/pro009.

talidade reinante – para além de permitir a

Acessado em: 01 de novembro de 2020.

exposição do conjunto cadenciado de veneOu seja, Niemeyer acabaria conquistando uma solução “meio termo”, ao alte-

zianas que fechava a parte superior das janelas dos apartamentos de pé-direito duplo

rar o telhado para uma pendência única

(FIGURA 11).

e com uma declividade mínima, bem

O resultado final alcançaria grande qualida-

menor que a proposta para a cobertu-

de arquitetônica, tendo Lúcio Costa razão

ra em duplo caimento, e ao não permi-

ao declarar o hotel de Oscar Niemeyer como

tir que o telhado avançasse para além do

uma obra de arte, ou seja, como “poesia

corpo sólido do edifício – não cobrin-

arquitetônica”, e não como “literatura cons-

do as varandas, transformando-as, então,

trutiva” – para fraseando Roberto Pane. E,

em terraços (FIGURA 10).

ao não propor um termo de continuidade
com a escala e com a volumetria reinantes na massa edificada local, a princípio,
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corromperia os dados ambientais do sítio urbano preexistente: a grande
projeção horizontal de sua fachada principal (cerca de 70 metros de largura) é, por definição, contrastante com a edilícia colonial, que sempre conta
com testadas muito reduzidas – de poucos metros. Ou seja, ao não se
portar como edilícia (como “literatura construtiva”), e sim como um verdadeiro monumento, não viria a estar bem integrado ao contexto urbano.
Ao ser declaradamente moderno, por outro lado, o monumento confirmaria o juízo de Cesare Brandi, apresentando-se como uma estrutura independente, desconectada da continuidade perspectiva da massa edificada
local – e acabaria sendo corruptora em relação ao tecido histórico preexistente. Mas é exatamente aí que residem as inconsistências dos discursos dos críticos italianos frente ao cenário urbano de Ouro Preto, e diante
do Grande Hotel.
Na verdade, o tecido edificado gregário formado pela edilícia comum, que
compõe prioritariamente os núcleos urbanos coloniais ligados à extração mineral, não têm o caráter denso e compacto das cidades medievais
concêntricas europeias, assim como de muitos núcleos luso-brasileiros do
litoral. As povoações do ciclo do ouro se desenvolveram a partir da conurbação do caminho que ligava diversos arraias e freguesias próximos, que
surgiram espontaneamente em função da mineração. Na acidentada topografia dos assentamentos urbanos, esses caminhos serpenteavam à meia
encosta (seguindo as curvas de nível), passavam pelos vales, ou galgavam
os diversos morros ao redor das povoações. Com o tempo, e o adensamento
desta “estrada tronco”, eram abertas outras ruas e becos seguindo a mesma
lógica. Desse modo, não se configuraria um tecido urbano denso, formado
por quarteirões, e sim uma forma urbana longilínea, com um sistema viário
e fundiário com poucos logradouros, mais ou menos paralelos, rasgados em
cotas altimétricas diferentes, deixando muitas áreas verdes vazias nos vales,
nas encostas, nos outeiros, nas serras.
E é exatamente nessas áreas livres que, gradativamente, o drama barroco da antiga Vila Rica viria a se configurar. Em um primeiro momento, as
igrejas mais antigas seriam edificadas próximas aos vales, aonde era
extraído o ouro. Com o adensamento dos caminhos e a abertura de
novas vias, os monumentos religiosos começariam a buscar implantações mais cenográficas, em cotas elevadas ou no cume dos morros.
Ao final, seria claramente perceptível como as igrejas dominariam a
paisagem citadina: tanto no que se refere à sua inserção majestosa no

62

C ADERNO
ATEMP O Nº5

sítio, quanto em relação à expressividade,

sempre aconteceu; é só pensar no impulso

frequentemente impactante, de sua arti-

centralizador gerado no Quattrocento pela

culação formal – especialmente na segun-

construção da Cúpula de Santa Maria del

da metade do século XVIII, quando seriam

Fiore no cerne da cidade de Florença.

erguidas igrejas com complexo tratamento
exterior.

Ao serem assentadas livremente (não agregadas a qualquer construção) nas áreas

O tecido edificado ordinário – formado por

verdes isoladas, nos vales, nas encostas e

casas e sobrados homogêneos, singelos e de

nos morros de Ouro Preto, adjacentes aos

pequena escala, construções distribuídas

caminhos que cruzavam o núcleo urbano, as

gregariamente nas vias onduladas ou naque-

igrejas buscaram as melhores implantações

las de alta pendência que cortavam o centro

e direcionamentos em prol de uma exposi-

urbano – não deixaria de ser um componen-

ção o mais teatral possível – coerente com

te essencial para constituição da paisagem
barroca que distinguiria a antiga Vila Rica.
Ao servirem como contraponto à expressividade dramática do exuberante sítio natural e
da arquitetura religiosa, colocavam-se como
moldura dos acontecimentos pontuais que
constituiriam a trama cenográfica do núcleo
urbano – elementos indissociáveis da unidade artística da cidade. Ou seja, não haveria
como separar, na obra coletiva formada pela
antiga Vila Rica, a “literatura construtiva”
marcada pela arquitetura civil, da “poesia
arquitetônica” caraterizada pela arquitetura religiosa – assim como seria impossível
desconsiderar o sítio natural no qual todas
se assentavam. Contudo, apesar de a edilícia simples dominar quantitativamente o
ambiente (existem centenas de vezes mais
casas e sobrados que monumentos religiosos lançados na trama urbana da primeira capital das Minas Gerais), são as igrejas

os desígnios barrocos.
A implantação do Grande Hotel de Ouro
Preto seguiria um princípio semelhante
àquele voltado aos edifícios religiosos, ao
estar completamente isolado, à meia encosta, em um terreno muito íngreme, portando-se, de fato, como um monumento, e
não como edilícia comum. Mas o impacto gerado é totalmente diverso da animação dramática provocada na inserção perspectiva cuidadosa das igrejas coloniais
(FIGURA 12). Assentado em cota elevada,
em um terreno de grande aclive, à frente de
uma espécie de largo que se abre na esquina
da Rua das Flores com a Rua São José (uma
das mais importantes da cidade), a grande
componente horizontal do edifício aparece
ocupando a maior parte do espectro visual
aberto entre a imponente Casa dos Contos
e o casarão eclético levantado na esquina

que comandam abertamente a expressão do

oposta (FIGURA 13).

ambiente da cidade de Ouro Preto – contra-

Não obstante, o hotel surge acondiciona-

riando a tese de Roberto Pane (2017, p. 286).

do de forma natural e harmônica, apesar

Aliás, esse domínio qualitativo da “poesia

de estar no âmago da cidade histórica – em

arquitetônica” frente ao ambiente urbano

uma área muito especial do centro urbano
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preservado. Contudo, a apreciação da relação do edifício projetado por
Oscar Niemeyer com a paisagem urbana preexistente não é fácil de se
apreender e de se analisar. Frequentemente, os juízos críticos de alguns
autores que versaram sobre esta interação parecem inconsistentes.
Lúcio Costa, por exemplo, já assegurava, em textos anteriores à carta que
escreveu ao Diretor do SPHAN, que a estrutura independente de concreto
armado da arquitetura moderna, formada por pilares e vigas, assemelhava-se à tecnologia do pau-a-pique (que chamava de “barro armado”) – tão
típica nas construções mineiras coloniais10 . Pouco tempo depois, na carta
à Rodrigo de 1939, ele defenderia que a trama estrutural de concreto do
edifício projetado por Niemeyer serviria como instrumento de interconexão da arquitetura moderna com a grande massa edificada das casas
e sobrados espalhados pela cidade. Mas essa suposta continuidade entre
Figura 12 - Panorama mostrando a

implantação do Grande Hotel de Ouro

Preto no tecido urbano da cidade.

Em destaque, as Igrejas de Mercês de Cima
(esquerda) e Nossa Senhora do Carmo (direita), e
a Casa dos Contos com o seu mirante (abaixo, no
mesmo plano do Grande Hotel).

Fonte: Fotografia de Rodrigo Baeta, 2017.
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o novo e o antigo só pode ser capturada através de uma profunda abstração, sendo muito difícil de ser conferida visualmente – apreensão restrita

10

No primeiro número da Revista do SPHAN, de 1937, Lúcio Costa declararia – no texto

Documentação Necessária: “Aliás, o engenhoso processo de que são feitas (a residência colonial) –
barro armado com madeira – tem qualquer coisa do nosso concreto-armado e, com as devidas cautelas,
afastando-se o piso do terreno e caiando-se convenientemente as paredes, para evitar-se a umidade
e o ‘barbeiro’, deveria ser adotada para casas de verão e construções econômicas de um modo geral.”
(COSTA, 1995, p. 459)
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Figura 13 - À esquerda, na esquina da Rua das Flores com o Largo da Rua São José,

aparece discretamente o Grande Hotel de Ouro Preto, elevado, recuado e desa-

linhado em relação ao conjunto de edificações que se estende à direita –
com destaque para o Chafariz dos Contos e para as torres da Igreja do Carmo.

Fonte: Fotografia de Rodrigo Baeta, 2017.

a arquitetos, engenheiros ou críticos de arte,

cadência rítmica e regular dos vãos rasgados

conhecedores de história da arquitetura e da

nas elevações principais, voltadas ao logra-

construção brasileira. No Grande Hotel, os

douro. Para além disso, o fato dos pilotis não

pilotis formados por pilares e colunas, inter-

soltarem em termos perceptivos o edifício

nos e externos, são comumente aparentes;

do chão – de sempre haver uma parede de

mas nas construções coloniais a gaiola de

alvenaria, de vidro, um arrimo ou a própria

sustentação do pau-a-pique não se revela

encosta ao fundo –, preserva uma certa soli-

com clareza para o espectador comum, que,

dez que diminui o impacto da construção

no máximo, pode vislumbrar poucos esteios

em relação à edilícia antiga, já que a densida-

de madeira expostos nos cunhais de algu-

de construtiva das casas, sobrados, e mesmo

mas casas e sobrados.

dos monumentos religiosos e oficiais, assen-

Pode-se dizer, no entanto, que a cadência
marcada pela linha de pilares atenua a horizontalidade excessiva do edifício, bem como
marca um ritmo compassado comum nas
vias de Ouro Preto – caracterizado pelas

tados diretamente no solo, é regra para todas
as edificações ouro-pretanas. Se os pilotis
fossem permeáveis, liberando o monumento do terreno, o impacto para a cidade seria
fatal.

sequências de casarões de pequenas testadas que preenchem as ruas, bem como pela
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Outro expediente constantemente declarado como elemento conector é a
cobertura proveniente das alterações promovidas no segundo projeto de
Oscar Niemeyer – sendo que alguns autores falam mesmo da inclinação do
telhado como solução congruente com as construções coloniais (BRUAND,
1999, p. 107). Ora, já foi colocado que o telhado de água única e a mínima
declividade não condizem em nada com as preexistências edilícias ouro-pretanas; pelo contrário, aproximam-se da concepção puramente moderna
perseguida por Niemeyer no primeiro projeto. Porém, a textura do telhado cerâmico ameniza o contraste da cobertura com a massa edificada nos
panoramas capturados nas cotas mais elevadas da cidade, quando o telhado
é visto de cima, situação muito comum em Ouro Preto.
Também as treliças de madeira dos guarda-corpos dos balcões dos terraços
são frequentemente celebradas como elementos referenciais da arquitetura
civil ouro-pretana, assim como as venezianas da parte alta das janelas dos
apartamentos. É mais uma assertiva que não se sustenta, mesmo em uma
análise superficial da arquitetura tradicional da cidade. Primeiramente,
o uso de balcões, assim como o de terraços, é raro na arquitetura colonial urbana mineira, sendo mais comum as janelas rasgadas por inteiro
no segundo piso com sacadas (guarda-corpos) pouco salientes, individuais
ou corridas – nesse caso, vencendo toda a extensão da testada do sobrado.
Igualmente não muito frequente, especialmente após a retirada das rótulas,
gelosias e dos muxarabis das construções civis no século XIX, são os guarda-corpos treliçados, bem como as venezianas.
Mas, em uma reforma de 1965 (MACEDO, 2008, p. 141), Niemeyer resolveu cobrir os terraços, como era previsto no segundo projeto que elaborou ao final da década de 1930 –provavelmente por questões funcionais:
para diminuir a insolação dos quartos e para potencializar o usufruto, pela
parte dos hospedes, do espaço dos balcões. Com a cobertura dos terraços (transformados agora em varandas), a percepção do volume independente formado pelos balcões se perdeu, criando um organismo arquitetônico mais compacto e puro – mais próximo à simplicidade volumétrica
das construções locais. Para além disso, a sequência de esteios de madeira lançada acima dos guarda-corpos reforçou a cadência rítmica verticalizada da fachada, mais uma vez atenuando a horizontalidade reinante.
Ou seja, foi uma alteração que teve um impacto positivo na interconexão de
sua trama compositiva com a cidade de Ouro Preto (FIGURA 14).
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um enorme sentido de independência e
discrição em relação à preexistência histórica, apesar de seu tamanho desmesurado.
Contribuindo para esse sentimento de autonomia e isolamento junto ao contexto antigo, o Grande Hotel parece se relacionar
coerentemente com o sítio natural no qual
se assenta, dando continuidade à percepção que se tinha dessa área antes da décaFigura 14 - Panorama mostrando o Grande

Hotel de Ouro Preto retirado do Adro
da Igreja de Nossa Senhora do Carmo.

É possível reparar a mínima inclinação do telhado – coberto

da de 1940, quando o terreno era formado
por uma acidentada e desocupada encosta verde – pouco abaixo da eclética Escola
Dom Pedro II, que se localiza na Rua das

com telha cerâmica. Também é possível perceber o telhado

Flores (FIGURA 15). Para além de seu dese-

independente que passa a cobrir os balcões a partir de 1965,

nho horizontal se acomodar naturalmente

os transformando em varandas.

Fonte: Fotografia de Rodrigo Baeta, 2014.

às curvas de nível, os dois altos arrimos de
pedra vistos em primeiro plano desde a Rua
São José, acima dos quais o hotel se implan-

Mesmo diminuindo o impacto do edifício
no sítio urbano, esses recursos arquitetônico-construtivos e construtivos não poderiam garantir o desejado equilíbrio harmônico na relação do novo com a antigo, já que
o partido do hotel frente ao tecido urbano
preexistente (fruto do programa apresentado ao arquiteto carioca) pressupunha a
sua grandiosa escala – sua enorme extensão horizontal, um tanto incongruente com
a massa edificada ouro-pretana, como já foi
mencionado. No entanto – em função do
hotel despontar na encosta, bem acima da
via principal (a Rua São José); mas também

ta, ajudam a conectar o edifício ao cenário
urbano preexistente – lembrando os baldrames das construções em aclive e declive de
Ouro Preto (MACEDO, 208, p. 138).
O desencontro entre os muros de contenção
acolhe a rampa de acesso de veículos que se
eleva sinuosamente até o hotel a partir da
esquina entre as duas vias –caminho tratado com o mesmo piso de paralelepípedo da
cidade. Finalmente, o paisagismo de Roberto
Burle-Marx – especialmente o tratamento
dado ao canteiro acolhido pelo arrimo que
desce da Rua das Flores e sobe pela rampa
até o estacionamento superior do hotel –
reforça ainda mais a suave transição entre a

de seu grande recuo em relação a esse logra-

massa edificada da cidade e a encosta verde,

douro e à Casa dos Contos; bem como por

contribuindo para a imersão do edifício na

estar em uma posição diagonal frente ao

paisagem natural e urbana de Ouro Preto

eixo da Rua das Flores –é possível apreender

(FIGURA 16):
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De fato, o grande recuo do bloco em relação ao largo conformado pela rua das
Flores e a rua São José ao lado da Casa dos Contos oferece o distanciamento
necessário para a apreciação do volume do hotel em sua integridade, mediado
por um jogo entre a rampa de acesso aos veículos e os muros de arrimo em
alvenaria de pedra que a conformam. Mas a principal conciliação entre espaço externo e interno é feita através do paisagismo de Burle-Marx. A vegetação
adquire especial significado quando se constata que na Ouro Preto histórica
tradicionalmente as matas ciliares e grotas com vegetação nativa compõem
uma trama verde que permeia toda a malha urbana. É nesta síntese e complementaridade que o volume e a implantação do hotel se afirmam numa conformação à paisagem da cidade. (MATOSO, 2008, p. 137-138)

Esse isolamento volumétrico, dissidente da continuidade perspectiva da cidade preexistente, é pertinente aos princípios que Cesare Brandi
declara para a arquitetura moderna em 1956. No entanto, o resultado não é nada degradante, como poder-se-ia esperar – mas extremamente satisfatório. A forma arrojada do hotel denuncia a sua condição de monumento autêntico e inf luente do Movimento Moderno;
mas o digno assentamento no sítio urbano o isola delicadamente, o colocando como um acontecimento à parte do resto da cidade.
Figura 15 - Vista panorâmica de finais
do século XIX da Freguesia do Pilar, com
o Pico do Itacolomi, a Igreja de Nossa
Senhora do Carmo e a Casa de Câmara e
Cadeia ao fundo. Abaixo, à esquerda, na
Rua das Flores, aparece a encosta verde na
qual seria construído o Grande Hotel.

Fonte: Acervo IFAC/UFOP.
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Figura 16 - A estrutura recuada e elevada do Grande

Hotel – Acima dos arrimos de pedra que acolhem a rampa de acesso

de veículos – vista da Rua São José.

Fonte: Fotografia de Rodrigo Baeta, 2014.

Para isso, alonga estrutura horizontal, com
sua implantação recuada e elevada, não
alinhada com os logradouros, não obstante
estar plenamente visível da proximidade da

Figura 17 - Panorama do Grande Hotel

casa dos Contos, absorve uma condição de

a partir da Rua São José.

silencioso pano de fundo (FIGURA 17).

Os arrimos de pedra, a rampa, o paisagismo

A relação que o Grande Hotel guarda com o
núcleo antigo, portanto, não é de simbiose

de Burle Marx, a implantação discreta, a posição elevada e recuada, contribuem para gerar a
suave transição entre a arquitetura moderna, a

nem de confronto, mas de independência –

paisagem natural e o sítio urbano antigo.

de justaposição harmônica (FIGURA 18). Ele

Fonte: Fotografia de Rodrigo Baeta, 2014.

pouco fala – e quando fala, não fere a cidade; ele está sempre lá atrás, “[...] procurando, apesar do tamanho, aparecer o menos
possível, não contar, melhor ainda, não dizer
nada [...], para que Ouro Preto continue à
vontade, sozinha lá no seu canto, a reviver

Figura 18 - Grande Hotel e a paisagem
urbana de Ouro Preto.

Aci ma apa rece a f achada latera l do Pa lácio
dos Governadores e abaixo a Casa dos Contos.

Fonte: Fotografia de Rodrigo Baeta, 2017.

a própria história.” (COSTA apud MOTTA,
1987, p. 109)
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Considerações Finais
O exemplo tratado nesta investigação é bastante singular e ajuda na reflexão crítica sobre a enorme gama de variáveis que contam no entendimento de situações reais de inserção de objetos arquitetônicos vinculados ao
Movimento Moderno em conjuntos históricos. Nesse sentido, a análise da
obra de Oscar Niemeyer revela como o complexo e polêmico debate que se
desenvolveria na Itália –conduzido por alguns dos maiores teóricos e críticos da arquitetura e da restauração, provavelmente a mais avançada discussão sobre a relação do novo com o antigo travada até aquele momento no
contexto mundial –, estava aberto e indefinido.
Quando Brandi fala da incompatibilidade fatal de um objeto arquitetônico
moderno com as preexistências antigas, ele se refere a edifícios excepcionais e singulares (obras de arte) de uma vertente do Movimento Moderno
que se desenvolveu na Europa e especificamente na Itália, implantadas em
sítios densamente construídos, com características bastante específicas –
hipótese que em algumas circunstâncias, ou até mesmo em muitas, poderia
ser aplicável à realidade brasileira.
Quando Pane discorre sobre a importância de se admitir a incorporação de
obras modernas nos centros históricos, não se refere à arquitetura excepcional (à “poesia arquitetônica”), mas a edilícia comum (“literatura construtiva”) – entendendo o conjunto ordinário construído nos centros históricos como mais importante que os próprios monumentos para o ambiente
coletivo da cidade preexistente. Essa edilícia moderna –ao manter certas
características ambientais das cidades antigas (especialmente escala e volume), mas exaltando a linguagem própria de seu tempo –seria passível de
convivência com os demais extratos históricos construídos da cidade. Esse
entendimento também poderia ser pertinente e aplicável a muitos contextos brasileiros.
Porém, no caso do Grande Hotel de Ouro Preto, realizado em período anterior ao debate italiano, ambas as posições teóricas são francamente refutadas no juízo crítico aqui elaborado, dadas as especificidades envolvidas.
Como ponto comum a outras tantas intervenções de Oscar Niemeyer
em centros históricos –como o hotel, a escola e o clube que projeta na
década de 1950 para a cidade de Diamantina; ou o Edifício Niemeyer, na
Praça da Liberdade em Belo Horizonte (BAETA, NERY, 2016) –, pode-se destacar o caráter de isolamento perseguido na implantação do
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Grande Hotel, concebido como monumento arquitetônico moderno: sólido espacialmente independente, lançado autonomamente no contexto urbano e paisagístico consolidado da cidade de Ouro Preto. Também importante
é a busca por uma sutil continuidade em relação à linguagem compositiva
da edilícia e da arquitetura antiga, o que serviu para atenuar o impacto da
obra moderna no cenário urbano preexistente – solução que Brandi declararia frequente para os objetos arquitetônicos concebidos até o século XIX,
levantados em sítios históricos medievais ou posteriores, mas que afirmaria não ser praticada pela arquitetura do Movimento Moderno. A consideração da linguagem compositiva precedente como artifício que pode amenizar
a transição entre o novo e o antigo demonstra que não bastaria apenas o
respeito à escala e ao volume para se conquistar uma presença positiva do
moderno na cidade histórica; pelo contrário, esse caminho não é suficiente e
nem é definitivo, contrariando as premissas de Roberto Pane.
Finalmente, a presença do Grande Hotel, de fato, não insinua qualquer interação com o espaço perspectivo da cidade de Ouro Preto – como asseguraria
Brandi ao discutir a relação da arquitetura moderna com o ambiente urbano antigo. Mas sua implantação, à parte da continuidade edilícia da cidade,
conquista uma interconexão profundamente qualificadora exatamente na
ruptura silenciosa e cautelosa frente à trama perspectiva preexistente. Por
isso, o monumento modernista não ameaça a primazia das igrejas barrocas
na paisagem urbana, que prosseguem governando a cenografia dramática da
primeira capital das Minas Gerais.

g
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como patrimônio cultural
de Belo Horizonte
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patrimônio cultural é um campo

do tempo, lugares de memória e, por vezes,

privilegiado de debates sobre memó-

objeto de demanda por ações de memoria-

ria, história e identidade que, ao longo dos

lização. Dentro do conjunto de políticas de

anos, se colocou como domínio de diversas

memória reivindicadas pelos grupos sociais

áreas e setores. A partir de meados do sécu-

para esses lugares, insere-se o reconhe-

lo XX, seus usos e apropriações alcançaram

cimento como patrimônio cultural. Com

tamanha proporção que, atualmente, os

isso, a busca pela proteção e preservação de

objetos e temas patrimonializáveis são flui-

espaços físicos que abrigaram instituições

dos e não podem ser previamente definidos.

e práticas autoritárias, tais como centros

Dentro dessa diversidade, estão os elementos vinculados a memórias sensíveis, cujos
acontecimentos causaram experiências de

de tortura, manicômios, prisões e cárceres,
tornou-se uma constante, sendo considerada
como política de reparação simbólica.

dor e sofrimento e deixaram consequên-

Definido no dossiê de tombamento como

cias traumáticas na sociedade. Marcados

“ícone da ação irracional e violenta do

por disputas pela significação do passado no

Estado”, o Departamento de Ordem Política

tempo presente, os espaços físicos, utiliza-

e Social de Minas Gerais - DOPS/MG foi

dos como suporte material para execução de

declarado como patrimônio cultural do

práticas violentas, tornam-se, com o passar

município de Belo Horizonte, em 2013, e
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também do Estado, em 2015, situando-se

– atual Detran, na Avenida João Pinheiro,

nesse conjunto de políticas de memória.

417. As três edificações foram projetadas

Tais processos deram-se de formas distintas

pelo arquiteto Hélio Ferreira Pinto, respon-

e foram marcados por contextos específicos

sável pela projeção e execução de diver-

que possibilitaram a sua proteção.

sas obras públicas erguidas, sobretudo, no
período da ditadura militar.

DOPS de Minas Gerais –
contradições entre o
discurso moderno e a
prática retrógrada
DOPS foi a forma genérica na qual ficaram
conhecidos os órgãos de polícia política do
Brasil, que atuaram na repressão às pessoas
e grupos considerados subversivos da ordem
estabelecida (AQUINO, 2006). Submetidos
ao poder público estadual, os DOPS foram
atuantes desde a década de 1920 até o final

Ferreira Pinto projetou para o DOPS/MG
um edifício de arquitetura modernista,
fortemente em voga entre os anos de 1940
e 1950 em Belo Horizonte. É composto por
um prédio principal, com quatro pavimentos e outras pequenas construções dentro do
lote, tais como guaritas, celas e banheiros.
Conformam a fachada do prédio, elementos como: fachada livre; pilotis, constituído
por um pilar em “V”, que eleva o prédio em
relação ao chão e possibilita o trânsito por

da ditadura militar brasileira, sendo o DOPS

debaixo da estrutura; brises horizontais; e

de Minas Gerais o último a ser extinto – o

a união com a arte, por meio de um painel

que ocorreu somente em 1989 após mobi-

artístico composto de pastilhas cerâmicas

lizações de determinados setores da socie-

coloridas e desenho geométrico, de autoria

dade, entre os quais se destacam deputados

de Haroldo Matos.

e membros do movimento Tortura Nunca
Mais.
A sede, que abrigou o departamento, está
situada na Avenida Afonso Pena, 2351, no
centro de Belo Horizonte (FIGURA 1) e
foi inaugurada em 1958, tendo sido planejada no âmbito da ampliação da atuação da Polícia Civil mineira. Sua construção ocorreu em conjunto com outras
duas edificações que abrigariam órgãos da

A fachada sugere algo que não ocorre na
parte interna do prédio. Por dentro, o
modernismo não mais se apresenta como
princípio arquitetônico, pois não possui
vãos livres e suas paredes são fixas, exercendo função estrutural. Um corredor central
divide o bloco em duas alas laterais, onde
se localizavam as salas de trabalho, todas
interligadas por portas, o que possibilita sair

Secretaria de Segurança Pública do Estado:

de um ambiente para o outro sem acessar

o Departamento de Investigações (DI), na

o corredor. Ao centro do bloco, fica a esca-

Avenida Presidente Antônio Carlos, 901 e do

da que divide os andares e, no subsolo do

Departamento Estadual de Trânsito (DET)

prédio, estão as celas.
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Figu r a 1 - Fach a da do

pr édio do a ntigo DOPS

MG . Fonte : Débora Silva,

fev./2019.

A esse respeito, é interessante pontuar que a narrativa da existência de uma
polícia moderna sempre foi a tônica nos discursos externos emitidos pelos
setores policiais, sobretudo quando vinculam a modernidade à efetividade
das práticas repressivas, ostentando, por exemplo, o uso de equipamentos
de comunicação, de cães farejadores e de automóveis, entre outros itens,
como gás lacrimogênio (MOTTA, 2010).
Observa-se, assim, que o prédio do DOPS/MG se coloca como uma metáfora da sua própria história: moderno por fora, conservador por dentro.
Essa realidade se dá, especialmente, porque a linguagem estética modernista de contestação do tradicionalismo e do conservadorismo contrastou
com o uso da edificação, uma vez que, por meio dos seus agentes, configurou-se como um espaço de repressão e do uso sistemático da tortura, ao
longo de toda a sua trajetória como órgão da Segurança Pública. A confirmação da prática repressiva se dá por meio dos documentos produzidos
pelo próprio departamento, pelas narrativas de ex-presos políticos que
sofreram violência no prédio e pela própria edificação, posto que as marcas
da prática da tortura estão visíveis nela. Dentre ambientes que guardam vestígios da violação dos Direitos Humanos, pode-se citar as celas;
a chamada “sala de cortiça”, espaço localizado no segundo pavimento do
edifício, no qual as paredes foram cobertas por chapas de cortiça durante
a década de 1970 para abafar os gritos dos torturados; uma sala localizada no estacionamento, onde estão situados um poço e uma saleta com um
termômetro, indicando que ali se fazia tortura de afogamento e de elevação
da temperatura do corpo dos presos, espaços denominados, no dossiê de
tombamento, como “sauna” e “piscina”.
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A dinâmica externa versus interna também

Estudiosos do tema apontam que, por longos

se refletiu no processo de reconhecimento

anos, pelo menos desde o século XIX até

do prédio como patrimônio, uma vez que

meados do século XX, as entidades públi-

sua arquitetura, mais especificamente o
repertório modernista da fachada, foi certamente um elemento condicionante para a
sua proteção, que, conforme se verá a seguir,
não foi item estruturante da motivação.

Contextualização da
patrimonialização
dos lugares de memória
sensível
As políticas patrimoniais instituídas
pelo poder público possuem, como caráter elementar, a seleção. Conforme aponta
Frederico Barbosa, ao fazer escolhas, diante
de amplo conjunto de “objetos, edificações,
repertórios simbólicos, narrativas, imagens,
etc.,” os órgãos responsáveis pelo reconhe-

cas consideraram como patrimonializáveis
aqueles bens que faziam referência aos grandes feitos históricos, às produções artísticas
e arquitetônicas produzidas pelas elites e,
mormente, àqueles elementos que sustentavam a ideia de nação. Márcia Chuva (2017)
aponta que, foi a partir da ideia moderna
e ocidental de “nação” e de “Estado”, assim
como da convicção de que os monumentos serviam como testemunhos da história
e da arte, que se constituiu um trabalho de
preservação mais efetivo.
No Brasil, a política preservacionista, gestada nos anos de 1920 e 1930 entre as elites
políticas e intelectuais, tinha como premissa proteger do risco de desaparecimento

cimento oficial de bens culturais “realizam

os bens que conferiam identidade à nação.

o ato mágico de adicionar, subtrair, multi-

Nessas décadas, foram criadas instituições

plicar, enfim, de produzir significados, legi-

2

timar ou excluir grupos, camadas sociais e
classes” (BARBOSA, 2015, p.73)). Assim, ao
estar submetido à autoridade da eleição de
um corpo técnico, mas também de grupos
políticos, o patrimônio situa-se no campo do
poder. Isso coloca-o em um campo de dispu-

que podem ser consideradas como inaugu-

rais na preservação do patrimônio brasileiro.
No entanto, uma dinâmica de preservação
relativamente mais autônoma e sistemática
foi possibilitada com a criação do Serviço do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional

tas, tensões e interesses contraditórios que

(SPHAN), hoje Instituto do Patrimônio

podem gerar, ao mesmo tempo, lembranças

Histórico e Artístico Nacional (IPHAN),

e esquecimentos.

criado em 1937, com a publicação do

A bibliografia que trata da execução de polí-

2

ticas de proteção e de preservação de bens

1922, as Inspetorias Estaduais dos Monumentos Nacionais,

Pode-se mencionar o Museu Histórico Nacional (MHN) de

culturais discutiu amplamente sobre o teor

criadas em 1927, na Bahia e em 1928, em Pernambuco e a

elitista do trabalho seletivo do patrimônio.

1934.

Inspetoria de Monumentos Nacionais (IMN), instituída em
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Decreto-Lei nº 25, que “organiza a proteção do patrimônio histórico e
artístico nacional” e institui o “tombamento” como instrumento legal de
proteção.
Conforme Chuva (2017), os dirigentes do então SPHAN, em sua maioria intelectuais modernistas, tornaram-se figuras centrais no processo
de consolidação da política de patrimônio no Brasil. No entanto, a autora chama atenção para a atuação de outros agentes nessa construção, tais
como os intelectuais das recém-inauguradas universidades de São Paulo
e do Rio de Janeiro e os servidores do Departamento de Cultura de São
Paulo, entre outros pensadores que complexificaram o conjunto de concepções de patrimônio e de identidade nacional que estavam em jogo. A ideia
de preservação de monumentos históricos e artísticos que remetessem à
memória nacional se expandiu também entre setores da sociedade civil,
ganhando espaço no debate público: “Novas gerações de militantes do
patrimônio dentro e fora do Estado formaram-se na contramão da especulação imobiliária e do comércio internacional ilícito de arte e de antiguidades” (ABREU, 2006, p.270).
Entre as décadas de 1930 e 1960, a ênfase na proteção esteve direcionada
às estruturas arquitetônicas coloniais, especialmente àquelas presentes em
Minas Gerais. Houve, nessa fase, uma categórica preferência pelas representações da Igreja e do Estado português, elegendo como patrimônio, as
cidades-símbolo desses dois elementos 3 . Em linhas gerais, a política de
preservação desenvolvida pelo SPHAN até então, esteve associada à conservação da cultura material, à valorização do passado colonial e à objetificação da ideia de nação (ABREU, 2006).
Durante os anos seguintes, sobretudo a partir dos anos de 1980, houve uma
progressiva ampliação do conceito de patrimônio e outros objetos começaram a ser vistos como elegíveis ao título e à política patrimonial. Essa significativa mudança construiu novos caminhos de reflexão, ação e gestão do
patrimônio cultural no país, priorizando outros sujeitos, outras trajetórias
históricas, outras culturas e outras memórias. Regina Abreu (2012) afirma
que esse movimento resultou na realização de ações que contemplavam
3

Nesse período, tem-se o tombamento de vários conjuntos arquitetônicos das cidades coloniais, como

Mariana, Ouro Preto, Diamantina, Tiradentes, Serro e Congonhas.
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“não apenas o patrimônio material calcado

quando o campo de concentração nazista de

em critérios históricos e artísticos bem espe-

Auschwitz, na Polônia, foi incluído na lista

cíficos, mas também as manifestações diver-

de patrimônio da humanidade da Unesco.

sas das culturas encontradas num território
nacional” (p.28).
A guinada na compreensão do que poderia
ser elegido como patrimônio cultural deu-se
também, a partir da participação de grupos
tradicionais e populares nos processos de
proposição dos reconhecimentos promovidos pelo Estado. Nesse contexto, colocavam-se em pauta as demandas, por exemplo,
de povos indígenas, quilombolas, de terreiro, assim como de outros representantes da
cultura popular, que buscavam a valorização

No Brasil, pode-se dizer que as ações
iniciais, nesse âmbito, se deram ainda nas
décadas de 1980 e 1990. A marcação de espaços públicos, com a temática das violações
perpetradas pela ditadura militar, passou a
ser demandada pelos atores sociais atingidos pelos crimes dos torturadores logo no
início da redemocratização e algumas políticas foram instituídas. Entre elas, estão o
tombamento, em 1985, do arco do Presídio
Tiradentes, em São Paulo e o tombamento
do edifício-sede do DOPS do Rio de Janeiro,
em 1987. Ainda na perspectiva de trazer a

de sua participação na constituição da socie-

memória da violência da tortura ao espaço

dade e da identidade brasileira. Esse momen-

público, experiências distintas, tais como a

to foi determinante para a construção de

instalação de monumentos e a nomeação e

uma perspectiva preservacionista que valo-

a renomeação de ruas, ocorreram durante

rizasse práticas e saberes tradicionais, para

os anos de 1990, abrindo caminhos para as

além dos mitos fundadores hegemônicos da

políticas de memória que se estabeleceriam

história oficial, representados até então por

nos anos seguintes.

um patrimônio edificado glorioso, composto

É importante ressaltar, como destaca

por monumentos e obras de arte representativos da elite brasileira.
É importante ressaltar que essa década
foi marcada pelo fim da ditadura militar,
seguida pela redemocratização do Brasil. À
essa altura, a política preservacionista do
patrimônio, no mundo, já havia conduzido processos de reconhecimento de espaços relacionados com memórias de passa-

Andreas Huyssen (2014), que, nessa época,
uma “cultura da memória” se estabeleceu
nas sociedades e a propagação de discussões sobre o tema foi tão ampla quanto o
seu uso político, diversificando o processo
de preservação do passado. Para o autor, a
discussão sobre memória e esquecimento se
disseminou e se ampliou abrangendo distintas temáticas, gerando uma vasta produção
de material audiovisual e textual, inclusive

dos traumáticos, vergonhosos e sombrios.

sobre temas sensíveis, como o genocídio, a

Uma das primeiras experiências, nesse

AIDS, a escravidão e a repressão política,

sentido, ocorreu no final dos anos de 1970,

além da criação de efemérides, monumentos
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e memoriais relacionados ao assunto. Essa dinâmica resultou na implementação de políticas públicas relacionadas com memórias traumáticas, em
âmbito internacional. Países da América Latina que vivenciaram ditaduras militares, como Argentina e Chile e a África do Sul após o Apartheid,
são exemplos de nações que estabeleceram, no final da década de 1990 e
início dos anos 2000, políticas de patrimonialização dos espaços físicos que
remontavam às violações dos Direitos Humanos.
No território nacional, embora tenham ocorrido experiências durante
os anos de 1980 e 1990, os processos deram-se ainda muito vinculados
à forma do edifício, à outras motivações ou não foram concluídos, como
no caso do DOPS do Rio de Janeiro4 . Foi a partir da década de 2010, que
as políticas de patrimonialização desses lugares de memória sensível, se
desenvolveram de maneira mais concreta e menos associada ao valor
arquitetônico.

A patrimonialização do prédio do
antigo DOPS/MG na esfera municipal
No caso do DOPS de Minas Gerais, o início da sua preservação está vinculado a uma ação ocorrida em 1994. Nessa data, o Conselho Deliberativo do
Patrimônio Cultural do Município – CDPCM-BH definiu pelo tombamento do Conjunto Urbano da Avenida Afonso Pena, uma das principais vias
da capital mineira, por meio da Deliberação nº 03, protegendo um trecho
de cerca de quatro quilômetros, que partia da Praça Rio Branco até a Praça
Milton Campos. O edifício do antigo DOPS/MG foi contemplado pelo perímetro de proteção do conjunto por ser um exemplar da arquitetura modernista e, assim, compor a representatividade arquitetônica da Avenida.
Ao longo dos anos, as diretrizes do Conjunto passaram por algumas
mudanças. Em 2000, por exemplo, por meio da Deliberação nº 33, publicada no Diário Oficial do Município no dia 14 de dezembro, o edifício
4

Para uma discussão mais aprofundada sobre os tombamentos do Deops, do Arco do Presídio

Tiradentes e do DOI-CODI de São Paulo, ver os trabalhos de Deborah Regina Leal Neves, como
A persistência do passado: patrimônio e memoriais da ditadura em São Paulo e Buenos Aires. 1. ed.
São Paulo: Alameda Editorial, 2018. v. 1. 340p”.
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do DOPS/MG, assim como outras edifi-

As discussões registradas em atas deixam

cações da Avenida, foi compreendido

ver que, a despeito da existência de um deba-

como de Interesse Cultural e passou a ter

te relacionado à memória traumática, da

normas específicas no que se referia à sua

reivindicação de memorialização do prédio

visibilidade .

feita em 1989 por grupos sociais, bem como

5

A apresentação dos técnicos e as discussões
dos conselheiros não abordaram a temática da simbologia do edifício como lugar de
memória que remetia à tortura e à repressão
política. Chama a atenção que essa ausência de debate deu-se mesmo com a presença
de conselheiros que tinham algum envolvimento com a resistência à ditadura militar,
tais como Arnaldo Augusto Godoy, presi-

da indicação de que aquele lugar se tornasse
um memorial, essa discussão não encontrou
espaço naquele momento. Isso aponta que a
inserção do prédio do DOPS/MG como objeto de Interesse Cultural não se deu pela sua
representatividade histórico-política, mas
por ser uma edificação que conservava um
estilo arquitetônico importante na composição do conjunto urbano da cidade.

dente do Conselho, com trajetória de mili-

A título de análise, acrescenta-se que o

tância no Movimento Estudantil, Rodrigo

município de Belo Horizonte promoveu,

Laborne Mattioli, ex-preso político no perío-

nessa época, o tombamento do Terreiro de

do da ditadura; e Bernardo Novais da Mata

Candomblé Ilê Wopo Olojukan, no bairro

Machado, que teve o irmão, José Carlos

Providência, o primeiro terreiro da cidade e

Novais da Mata Machado, torturado e morto

do acervo da Irmandade de Nossa Senhora

em 1973 e o pai, Edgar de Godói da Mata

do Rosário dos Pretos, do bairro Jatobá,

Machado, aposentado compulsoriamen-

em 1995. Percebe-se, desse modo, que as

te da Faculdade de Direito da UFMG com

discussões em torno do patrimônio cultu-

seus direitos políticos cassados como deputado pelo Ato Institucional nº 5, em 1969.
Vale ainda ressaltar que, nesse período, já
havia sido aprovada a Lei que determinava
a ocupação do edifício com o Memorial dos
Direitos Humanos, bem como a Lei Estadual
nº 10.360 de 1990, que tratava da transferência da documentação do DOPS/MG para o
Arquivo Público Mineiro.
5

BELO HOR IZON TE . Deliberação nº 33/0 0.

Conselho Deliberativo do Patrimônio Cu lt ura l
do Município – CDPCM. Diário Oficia l do
Município. Ano VI - Edição N.: 1273. Disponível em:
ht t p : //p o r t a l 6 . p b h . g o v. b r/d o m /i n i c i a E d ic ao.do?me t ho d=D e t a l he A r t i go & pk= 8 814 5 4
Acesso em: 07 jan. 2017.

ral se ampliavam sim, mas em outra direção. O reconhecimento dessas referências
culturais mostra os efeitos da definição de
patrimônio cultural estabelecida no artigo
216 da Constituição Federal de 1988 que, em
consonância com os debates que se desdobravam nas arenas nacionais e internacionais sobre cultura, reconheceram atores que
até então estavam às margens dos processos
de reconhecimento.
Como pontua Gilberto Velho (2006), naquele
momento, tombar bens culturais dessa natureza “significava a afirmação de uma visão
da sociedade brasileira como multiétnica,
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constituída e caracterizada pelo pluralismo sociocultural”, bem como
“representava também uma reparação às perseguições e à intolerância
manifestadas durante séculos pelas elites e pelas autoridades brasileiras
contra as crenças e os rituais afro-brasileiros” (p. 28).
Essa dimensão da tutela patrimonial como ação de reparação manteve-se após os primeiros tombamentos de lugares e acervos de culturas,
antes alijadas do reconhecimento do Estado e foi a tônica da solicitação
do tombamento do prédio do DOPS de Minas Gerais. O pedido de proteção do edifício ocorreu em um momento específico da história do país:
quando se realizavam os trabalhos da Comissão Nacional da Verdade e da
Comissão Estadual da Verdade em Minas Gerais, instituídas, respectivamente, em 2012 e 2013. De acordo com Caroline Bauer (2017), a partir dos
anos 2000, na América Latina, ocorreram mudanças na execução de políticas públicas de memória e um fortalecimento do discurso sobre os Direitos
Humanos. Isso deu-se, sobretudo, após a eleição de sucessivos governos
progressistas e a partir das mobilizações de grupos que demandavam punição dos agentes do Estado que haviam cometido crimes durante as ditaduras e a criação de novos “marcos interpretativos das ditaduras de segurança
nacional e do terrorismo de Estado na região” (BAUER, 2017, p. 31).
A autora aponta que a ressignificação de sentidos de passado, observados
pelas novas gerações, rendeu avanços – e, em outros casos, fracassos na
construção de políticas públicas que garantissem o direito à memória, à
justiça e à verdade. Os resultados dessa compreensão podem ser visualizados, por exemplo, nas solicitações de tombamento de edificação que
por anos abrigaram centros de repressão política, tendo como solicitantes
órgãos públicos, entidades da sociedade civil e movimentos sociais.
Essa dinâmica pode ser visualizada no processo de tombamento do DOPS/
MG. A documentação administrativa, referente ao seu processo de tombamento na esfera municipal, apresenta que o trâmite se iniciou em 04 de
abril de 2012, quando o Ministério Público Federal (MPF), por meio da
Procuradoria da República em Minas Gerais, abriu um Inquérito Civil
Público, no intuito de dar andamento às ações a serem desenvolvidas referentes ao “tombamento e a criação de espaços destinados à preservação
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da memória dos fatos históricos relaciona-

Estadual de Defesa dos Direitos Humanos–

dos com a perseguição dos militantes polí-

Conedh e da Secretaria de Estado da

ticos promovida pela ditadura militar em

Cultura.

Belo Horizonte durante o período de 1964
a 1985”6 .

No que se refere ao tombamento, o representante da DIPC informou que os estu-

Assim, o ofício convocava a Diretoria de

dos técnicos já haviam sido iniciados, ao

Patrimônio de Belo Horizonte - DIPC para

passo que o IEPHA sugeriu que a solici-

uma reunião, cuja finalidade seria deba-

tação de tombamento fosse encaminha-

ter sobre a “criação de marcos de memória

da ao Instituto, pois a proteção se justifica-

[...] para locais em que ocorreram violên-

va também na esfera estadual. Por fim, os

cias, mortes e desaparecimentos políticos”

presentes decidiram pelo encaminhamento

e sobre o “tombamento do edifício onde

de solicitação ao IEPHA e pela cobrança de

operou o extinto DOPS/MG”7.

celeridade no processo de tombamento do

Diante disso, doze dias depois, reuniram-se na sede da Procuradoria, representantes
de órgãos públicos, entidades da sociedade civil e movimentos sociais para discutir quais medidas deveriam ser destinadas àqueles espaços. Estiveram presentes:
o deputado federal Nilmário Miranda, o
deputado estadual Durval Ângelo, o professor da UFMG Rodrigo Patto Sá Motta, além
de representantes da Ordem dos Advogados
do Brasil – OAB, da Associação dos Amigos
do Memorial da Anistia Política, tais com
Betinho Duarte, do Instituto Helena Greco
de Direitos Humanos, representado por
Heloísa Greco, e da Frente Independente
pela Memória. Também compa receram servidores do Instituto Estadual do
Patrimônio Histórico e Artístico de Minas
Gerais – IEPHA/MG, da DIPC, do Arquivo
Público Mineiro – APM, do Conselho

imóvel. Também definiram pelo envio de
ofício às secretarias de cultura estadual e
municipal que exigisse a transformação do
antigo DOPS/MG em centro de memória da
repressão (IEPHA, 2015).
Esse oficio foi logo encaminhado. Na justificação para a requisição do tombamento,
a narrativa presente foi a de que a sede do
antigo Departamento se destacava como
“o principal centro de repressão política do
estado”:
Desde as primeiras horas do golpe m i lita r de 31 de ma rço de 196 4, dezena s de
pessoas, oriundas de diversas localidades
do estado foram levadas para suas dependências para serem submetidas a interrogatórios por agentes do Exército Brasileiro,
Policia Civil e Militar de Minas Gerais, que
invariavelmente, culminavam em abusos e
torturas. [...] No entanto, a memória coletiva destes fatos vai se perdendo na medida em que o tempo passa, se tornando, aos
poucos, assunto de conhecimento restrito às

6

Ofício PRMG/PRDC/SCG nº 2547/2013. Ref.: Inquérito

pessoas que de alguma forma foram afetadas

Civil Público nº 1.22.000.002402/2012-78.

pela repressão política ou limitado aos estu-

7

dos acadêmicos (IEPHA, 2015, p. 7).

Idem.
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O documento criticava a inexistência de lugares para se discutir o tema,
solicitando, também, a criação de “marcos de memória” em todo o Estado e
utilizando, como referência o material produzido pela Frente Independente
pela Memória, Verdade e Justiça – MG, no qual constava lista de lugares de
Minas Gerais utilizados no contexto da ditadura para a prática de tortura.
Em atendimento às demandas, o CDPCM/BH, em reunião realizada em
maio de 2013, decidiu pela identificação e inventário dos lugares com esse
histórico em Belo Horizonte para, assim, propor o registro ou tombamento
de tais locais e divulgar, por meio de publicação, o resultado das pesquisas, democratizando as informações. Já quanto à demanda de tombamento do DOPS/MG, a DIPC procedeu à elaboração de dossiê, estudo técnico que subsidiaria a decisão do Conselho. O IEPHA, por sua vez, através
da Diretoria de Proteção e Memória, emitiu parecer técnico informando
que o pedido de tombamento do edifício modernista, que havia abrigado o DOPS/MG, tinha mérito para ser acatado pelo seu valor histórico e
arquitetônico.
As respostas emitidas pelas instituições indicam uma guinada na forma de
conceber o prédio, pois o olhar para aquela edificação havia se modificado.
Conforme se observa, ainda que a dimensão arquitetônica tenha se manifestado, como na resposta do IEPHA, o que sobressaiu nos retornos às solicitações, foi o caráter histórico vinculado à repressão política, sobretudo no
período da ditadura. O elemento da memória também se situou inclusive
na forma de nomear o bem, antes referendado pela sua localização e agora
como sede do antigo DOPS/MG.
José Reginaldo Gonçalves (2012) chama a atenção para os deslocamentos e
para a expansão em relação às decisões relacionadas com a patrimonialização. O autor informa que, nos últimos anos, um dos elementos que conformou essa conjuntura foi a não hegemonia do Estado em relação à seleção, elaboração e implementação das políticas. Para o autor, “sem deixar
de ser uma agência legitimadora e apoiadora fundamental, o Estado não
mais exerce de forma impositiva e exclusiva as suas políticas de patrimônio, sendo obrigado a reconhecer e a lidar com uma série de outros atores
sociais” (GONÇALVES, 2012, p.68).
O autor considera que, se até a década 1980, o argumento que fortalecia a proteção do patrimônio era o de “identidade nacional”, nos anos
subsequentes esses vínculos se tornaram mais fluidos e os patrimônios
relacionados a grupos diversos, começaram a ser reivindicados sem,
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necessariamente, colocarem o horizonte

entrevistas realizadas com Emely Salazar,

nacional em primeiro plano. Nesse aspec-

ex-presa política e com Robson Sávio,

to, ainda para Gonçalves (2012), o valor de

ex-coordenador da Comissão Estadual de

“autenticidade” dos bens culturais ainda se

indenização às vítimas de tortura. O dossiê

manteve, no entanto, não mais em uma lógi-

traz análises históricas e descrição de

ca de rebuscar o passado, mas de atender às

elementos arquitetônicos, apresentando a

necessidades do presente.

trajetória de ocupação e de uso do edifício

Essa dinâmica é perceptível na solicitação de tombamento do DOPS/MG, quando se pediu, no mesmo processo, a criação
de espaços de memória e argumentou-se
que a memória dos grupos que foram violados estava se perdendo com a ausência de
políticas públicas. Nesses termos, reivindicaram a ação de proteção como forma de

com enfoque no período da ditadura militar.
A partir do texto, observa-se que os períodos, anteriores e posteriores ao contexto dos
anos de 1964 e 1985 figuraram como informações secundárias ou mesmo não foram
citados, evidenciando que seu uso, durante
o período ditatorial, foi eleito como a narrativa a justificar a importância do lugar.

reparar, tanto os grupos diretamente atin-

Por outro lado, a descrição dos estilos e volu-

gidos como toda a população brasileira, a

mes do prédio demonstram que a atribuição

partir da compreensão de que o direito à

de valor arquitetônico deu-se por duas vias:

memória e à verdade é para todos os cida-

uma perspectiva de estilo, o modernismo

dãos. Também nesse contexto, a dinâmica

de Belo Horizonte da década de 1950 e uma

de futuro se explicita, posto que o tomba-

dimensão de evidência, posto que o edifí-

mento e a musealização do espaço protegido,

cio guardava evidências claras da prática da

teoricamente, constituem-se como instru-

tortura.

mentos que irão salvaguardar a memória
material para as gerações futuras. Os desdobramentos das solicitações, encaminhadas
ao município de Belo Horizonte e ao Estado
de Minas Gerais, foram o tombamento do
prédio na esfera municipal, em 2013, quase
dez anos depois da sua inserção como objeto
de interesse cultural e tombamento estadual,
em 2015.

A percepção da edificação, como uma marca
representativa da violação dos Direitos
Humanos, resultou em diretrizes de intervenção que privilegiaram a manutenção
das características que promovem a leitura do prédio como uma prova. Assim, recomendam a manutenção da divisão das salas
por corredores e a preservação da “sala
de cortiça”, do cômodo com a “sauna” e a

A DIPC concluiu os estudos para o tomba-

“piscina”, dos diversos nichos e armários e

mento do edifício em poucos meses.

das guaritas.

Elaborado por uma historiadora e por um
arquiteto, o dossiê contou com pesquisas
documentais, trabalho de campo in loco e

Na seção do mérito da proteção, o dossiê faz
referência ao direito à memória e à verdade,
sustenta a ideia de que a edificação possui
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um valor histórico e simbólico para além do seu valor arquitetônico e
define o prédio como um “ícone da ação irracional e violenta do Estado”.
A narrativa de reparação simbólica ganha fôlego, no texto, quando o documento coloca a ação de reconhecimento do prédio como patrimônio cultural como “um gesto carregado de forte sentido político, na medida em que
representa a expressão pública e oficial do repúdio às violações e violências
cometidas durante o regime militar” (DIPC, 2013, p.105).
No mesmo caminho, o parecer da conselheira designada como relatora do
processo, apreciado em reunião realizada no dia 16 de outubro de 2013, no
auditório da então DIPC, aponta que o maior mérito da proteção do edifício estava na possibilidade que a sociedade teria de conhecer a história do
país, ratificando a precedência da memória em relação ao valor material:
Como ficou claro no dossiê, a equipe técnica teve a preocupação, do meu
ponto de vista, louvável, de enfatizar não tanto o valor material do bem
cultural analisado, mas o seu valor como lugar de memória. Tombar essa
edificação é urgente, mas menos pela sua arquitetura modernista ou sua
importância da conformação da ambiência do Conjunto Urbano da Avenida
Afonso Pena. Em minha opinião, que, se eu leio bem, acompanha a do
dossiê objeto deste parecer, proteger a edificação importa para salvaguardar
a memória dos abusos cometidos pelo Estado. Memória difícil, incômoda,
traumatizante, vergonhosa, mas, que nós temos o direito de conhecer
e o Est ado o de ver de d iv u lga r. Preser v a r a memór ia, e v it a repet i r
sessões de tor tura f ísica e psicológica, que ocorreram diuturnamente
no nú mero 2 3 51 d a Aven id a A fon s o Pen a . S e s s õ e s e s s a s q ue nó s
repud ia mos e, por isso, mesmo, não queremos esquecer, e ta mpouco
silenciar sobre elas. É f undamental, ao contrário, que o conhecimento
e a memória do que se passou nessa época não fique restrito às vítimas
e aos amigos e familiares, mas que seja revelada ao Brasil e ao mundo.
Por essas razões e pelos argumentos reunidos no dossiê e aqui apresentados
de forma sucinta, sou pelo tombamento do imóvel, e sugiro ainda, que o
prédio do DOPS seja transformado em um centro de memória. 8

No momento em que abriu-se espaço para a fala dos demais membros do
Conselho, o conselheiro Arnaldo Augusto Godoy, o mesmo que esteve
presente na reunião do ano 2000 mencionada anteriormente, salientou
8

BELO HORIZONTE. Diário Oficial do Município. Ata da 235ª Reunião Ordinária realizada em 16 de

outubro de 2013. Disponível em: http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1111666 Acesso em 30 jan. 2018.
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a importância do tombamento do prédio,

de formas distintas, ao longo do tempo,

que designou como “monumento à tragédia

modificando sentidos a partir de processos

brasileira” e cobrou, ainda, a transformação

sociais e políticos.

do antigo DOPS em Memorial dos Direitos
Humanos.
Conforme atesta a ata, além dos conselheiros e dos servidores da DIPC, acompanha-

O processo de
tombamento estadual

ram a reunião diversas pessoas e grupos
interessados no assunto em pauta, bem

Na esfera estadual, o processo não teve a

como ex-presos políticos, militantes dos

mesma celeridade da do âmbito munici-

Direitos Humanos e familiares de mortos

pal e algumas especificidades marcaram o

e desaparecidos políticos . Algumas dessas

tombamento pelo Estado de Minas Gerais.

pessoas haviam sido presas no DOPS/MG e

Conforme mencionado anteriormente, o

utilizaram-se desse momento para narrar

IEPHA posicionou-se favorável ao tomba-

os horrores vivenciados no prédio e refor-

mento, porém, não foi claro quanto à aber-

çar a importância da cerimônia que ocorria.

tura do processo de fato. Assim, passados

Após os pronunciamentos, houve a distri-

pouco mais de vinte dias após o tomba-

buição de rosas brancas e, posteriormente,

mento municipal, a Procuradoria cobrou

a votação que aprovou por unanimidade o

posicionamento do Instituto. Também em

tombamento.

2014, houve a demanda de tombamento esta-

9

Observa-se que, nesse processo, embora
tenha-se considerado o aspecto arquitetônico existente no edifício – o que certamente
contribuiu para que a proteção se efetivasse –, o contexto histórico e a perspectiva de
reparação foram fortemente requisitados,
tanto na solicitação de tombamento, como
no texto do dossiê e na preservação definitiva. Esse contexto também demonstra
como memória e patrimônio são produtos
de um processo de construção social e como
a sociedade opera sobre e com seus passados

dual por parte da Comissão da Verdade em
Minas Gerais – Covemg que, em diferentes ocasiões, cobrou resposta do órgão. Em
ofícios de resposta, o IEPHA considerou que
o tombamento municipal trazia as garantias
da preservação e informou que participaria
das discussões para implantação do futuro
memorial. Em outra oportunidade, o IEPHA
reiterou que a ação seria executada, mas que,
em virtude do acúmulo de trabalhos em
curso, a instrução do processo seria incluída
no planejamento do ano de 2015.
Sobre as reiteradas respostas, referenciando a proteção municipal como suficien-

BELO HORIZONTE. Diário Oficial do Município. Ata da

te para a preservação do bem, cabe trazer

235ª Reunião Ordinária realizada em 16 de outubro de 2013.

algumas contextualizações. Por um lado, a

9

Disponível em: http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.
do?method=DetalheArtigo&pk=1111666 Acesso em 30 jan.

argumentação da instituição ancorava-se na

2018.

89

C ADERNO
ATEMP O Nº5

convicção de que a proteção municipal de fato seria capaz de garantir a
salvaguarda da edificação. Isso porque a atuação do IEPHA, como membro
do CDPCM-BH, dava a certeza de que Belo Horizonte possuía uma política
de patrimônio cultural consolidada, mas também por uma visão institucional de que os municípios devem ser autônomos e suficientes na preservação
do seu patrimônio.
Essa visão está traduzida, inclusive, em um programa pioneiro e único no
Brasil, instituído no IEPHA, no ano de 1995, que estimula a criação de
instâncias municipais para a formulação de políticas de proteção de bens
culturais: o ICMS Patrimônio Cultural. Fundamentado na Lei Estadual nº
12.040, de 28 de dezembro de 1995, a chamada Lei Robin Hood, o IEPHA
estabelece os critérios para o repasse de recursos para os municípios que
executam ações relacionadas ao patrimônio cultural.10
Entende-se que esse pensamento norteia o argumento do instituto, pois
é possível ver, em respostas a outros pedidos, postura semelhante, como
foi feito com o pedido de tombamento da Fazenda Guarani, localizada no
município de Carmésia e que serviu, no período da ditadura militar, como
Colônia Penal Indígena, onde foram presos e torturados centenas de índios
de diversas etnias, sobretudo Krenak e Pataxó:11
2 .4 - O município de Carmésia par ticipa do Programa ICMS
Pat ri môn io Cu lt u ra l e protegeu por meio do i n st it uto do tombam e n t o , a I g r e j a M at r i z d e N o s s a S e n h o r a d o C a r m o . O C o n s e l h o
Municipa l do Patrimônio Cu lt ura l de Ca rmésia tem as cond iç õ e s n e c e s s á r i a s p a r a e mpre e nd e r a prot e ç ão d a F a z e nd a Gu a r a n i .
2.5 – Assim - pelo exposto - somos de parecer que a “Fazenda Guarani,”
importante patrimônio cultural local e símbolo da opressão aos antigos habitantes das terras brasileiras e paralelamente de resistência a essa opressão,
deve ser protegida como Patrimônio Cultural do município de Carmésia para
que se resguardem suas características e se defina procedimentos adequados
à sua consolidação, conservação, preservação e revitalização. 12

10

Atualmente, cerca de 800 municípios mineiros atuam junto ao programa ICMS Patrimônio Cultural,

no qual uma média de R$ 90 milhões ao ano são repassados às prefeituras com a finalidade de salvaguarda de um acervo de quase cinco mil bens culturais protegidos. IEPHA. Site. Disponível em: http://
www.iepha.mg.gov.br/index.php/noticias-menu/512-programa-icms-patrimonio-cultural-celebra-25-anos-de-existencia Acesso em 10 ago. 2020.
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IEPHA/MG. Oficio PRMG/PRDC/EADNJ n.º 3868 de 12 de maio de 2014.

12

IEPHA/MG. Parecer Técnico nº 14/2014 – GPM. Belo Horizonte, 02 de junho de 2014.
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O segundo ponto que se observa nas nega-

Além disso, assumiu a gestão do IEPHA

tivas e na protelação do IEPHA quanto ao

parte da equipe que anteriormente havia

tombamento do DOPS/MG encontra-se

atuado na DIPC, como a historiadora que

na sua própria tradição de preservação. O

produziu o dossiê de tombamento do DOPS/

conjunto de bens tombados pelo IEPHA

MG no âmbito municipal e que, por sua vez,

valoriza, em sua maioria, aspectos arquitetô-

assumiu o cargo de diretora de Proteção e

nicos, históricos e paisagísticos que remon-

Memória do IEPHA, setor responsável pelos

tam ao período colonial e imperial, sobre-

tombamentos na instituição.

tudo igrejas, fazendas, edificações do poder

Nesse novo cenário, a questão relaciona-

público e centros históricos. Entende-se que,
embora o instituto tenha se apropriado do
conceito de ampliação do patrimônio, protegendo pequenas capelas e outros bens em
localidades remotas do Estado, com a exceção do Conjunto Arquitetônico da Lagoa da
Pampulha, não havia, na instituição, processos de reconhecimento de edificações de
arquiteturas mais recentes. Isso pode ter
contribuído para a protelação da patrimonialização do DOPS/MG, mesmo diante do
que representava, naquele momento.

da à proteção do DOPS/MG tornou-se uma
das prioridades do governo e, também, do
Instituto. Assim, nesse mesmo ano, a partir
de negociações com a Fundação Municipal
de Cultura, a DIPC cedeu, ao IEPHA, o
dossiê de tombamento do edifício do antigo
DOPS/MG para que se realizasse, com celeridade, o processo estadual.
Em posse do dossiê, uma das primeiras ações da equipe do IEPHA foi discutir,
internamente, a proteção de um bem cultural com conteúdo e forma muito distintos

É importante ressaltar que essa conjuntu-

daqueles que o Instituto já havia se dedi-

ra modificou-se a partir de 2015, ano em

cado. O corpo técnico, então, acrescentou,

que Fernando Pimentel (PT), ex-preso polí-

ao documento, uma perspectiva de relevân-

tico em 1970, venceu as eleições e tomou

cia estadual para o tombamento e ampliou

posse do cargo de governador do Estado

as diretrizes de intervenção para a edifica-

de Minas Gerais. Nesse período, uma nova

ção, além de considerar o Monumento aos

gestão assumiu os trabalhos no governo

Mortos e Desaparecidos Políticos Mineiros

e parte desse corpo político era compos-

como elemento que compunha a ambiência

to por pessoas também ligadas à resistên-

do prédio. Em sua justificativa para a prote-

cia à Ditadura Militar, tais como Nilmário

ção, o IEPHA definiu o local como “supor-

Miranda, que assumiu o cargo de secretário

te material dos ideais da modernidade” e

de Direitos Humanos, Participação Social

também como “suporte documental”, indi-

e Cidadania e Bernardo Novais da Mata

cando que o edifício é “fonte de conheci-

Machado, nomeado secretário adjunto de

mento, reflexão e ressignificação dos lugares

Cultura.

de memória da repressão”.
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Esse material foi encaminhado ao Conselho Estadual do Patrimônio
Cultural –Conep e apreciado no dia 15 de dezembro de 2015, por meio do
parecer da conselheira Thaís Velloso Cougo Pimentel, historiadora, que
em seu texto questionava aos demais membros: “Quem dos senhores não
temeu passar em frente, não se horrorizou ao saber o que se praticava ali,
duvidou ou porventura apoiou em silêncio as ações que se desenrolavam
por detrás da fachada moderna do edifício [...]? (IEPHA, 2015, p. 167).
Conforme o parecer, a indagação feita pela parecerista é precedida pela
afirmativa de que quaisquer membros do Conselho, nascidos em meados
do século XX, poderiam acrescer ao dossiê, suas memórias individuais.
Essa colocação demonstra que havia certeza de sua parte, que muitos dos
conselheiros ali presentes partilhavam de uma mesma memória, em relação ao edifício do DOPS/MG. Assim, permite compreender que a dimensão
particular tomou, naquele momento, sentido público e coletivo. De acordo
com Elizabeth Jelin (2017), essa conjuntura dá-se porque, nessas ocasiões, a
esfera pública oferece espaço para que os testemunhos e narrativas pessoais
tenham a oportunidade de expressar o que foi silenciado e esquecido, de
escutar histórias ignoradas até então.
Além disso, esse questionamento, proposto pela parecerista, ao ser colocado em uma reunião pública, ampliava-se para além dos membros do
Conep e alcançava outros grupos ali presentes, tais como representantes
da Associação dos Amigos do Memorial da Anistia do Brasil, membros da
Covemg, bem como gestores do governo que tinham sido presos políticos. Portanto, naquele momento, do mesmo modo que deu-se na reunião
de tombamento municipal, as narrativas do Estado e da sociedade civil se
coadunaram, conformando um pensamento comum a respeito da edificação e da importância da sua proteção.
A documentação localizada a respeito do tombamento não nos permitiu
apurar se houve questionamentos a respeito do processo ou posicionamento diferente desse, nas reuniões dos conselhos municipal e estadual. Fato é
que existe uma histórica guerra de narrativas em relação ao uso da tortura
na edificação e o dossiê, os pareceres e as falas proferidas nessas ocasiões
reafirmaram e testificaram a ocorrência de abusos e crimes cometidos por
agentes do Estado, sobretudo da Polícia Civil, no local.
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Considerações finais

irracional e violenta do Estado”. No âmbito

Conforme aponta Joël Candau (2005), o

seria selecionada como um bem patrimonia-

patrimônio cultural é resultado de um traba-

lizável, com a mudança de gestão e a partir

lho de memória que seleciona e organiza

da persistência das demandas, passou a ser

objetos patrimoniais de acordo com critérios

prioridade, sendo levado ao Conselho em

e modalidades que se modificam no tempo

poucos meses de trabalho da equipe técnica.

e no espaço e nos quais a ação de reconhe-

Por outro lado, há que se considerar,

cimento gera diferentes consequências. Ao
tratar dos valores e atributos contemporâneos que servem à seleção ou à construção de um objeto patrimonial, o autor cita
elementos como: “laços afetivos, sentimentos
de urgência, preocupação com a edificação
das gerações futuras, solicitações tecnológicas [...], interesse religioso, intelectual, esté-

do Estado, se anteriormente a edificação não

também, que no processo de reconhecimento do DOPS/MG, ao se fazer uma seleção
das narrativas de passado, esquecimentos e
silenciamentos colocaram-se. Nos dossiês,
por exemplo, fala-se amplamente sobre o
uso da tortura no prédio e sobre as vítimas
dessa prática, no entanto, não se evidenciam
os torturadores; foca-se na violência do

tico, político ou econômico, ou ainda, a anti-

Estado, ocorrida durante a ditadura militar,

guidade do objeto” (CANDAU, 2005, p. 149).

e pouco sobre a continuidade das violações

Diante do exposto ao longo do texto, enten-

dos direitos humanos, em períodos posterio-

de-se que alguns desses critérios somaram-se para que houvesse a solicitação e a proteção, por meio do tombamento, do edifício do

res, conforme apurado pelo Conedh. A esse
respeito, é importante refletir que a seleção,
ato inerente às políticas de memória, pode

antigo DOPS/MG como patrimônio cultu-

realçar aspectos e sombrear outros.

ral municipal e estadual. É possível perce-

Entende-se, assim, que a narrativa que se

ber, como aponta Candau, que o trabalho

colocou no processo de patrimonialização

de memória e o passar do tempo agiram

do prédio do antigo DOPS/MG foi aque-

sob a forma como as instituições de patri-

la que o contexto demandava, que saltava

mônio compreendiam esse bem cultural,

aos olhos, no momento presente. Conforme

seja por meio de processos mais lineares,

ressalta Bruno Gropp, os silêncios ou esque-

como a ampliação do conceito de patrimô-

cimentos podem estar assentados, por exem-

nio, seja por contextos mais abruptos, como

plo, na necessidade de “obter reparações”

a mudança de gestão de uma instituição.

ou mesmo de “evitar um debate apro-

Como se viu, em um primeiro momento, o

fundado sobre a questão das responsa-

DOPS/MG foi assimilado pelo município

bilidades” (2015, p.47). Assim, as ações

como representativo da história e da arquite-

de esquecer, silenciar ou deixar em posi-

tura da cidade e, depois, teve sua compreen-

ção secundária determinados aconteci-

são modificada, passando à “ícone da ação

mentos, no dossiê, podem ser entendidos
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como estratégias para dar legitimidade da palavra e o domínio da verdade dos fatos aos que lutaram, durante anos, pela atitude do Estado
em reconhecer os crimes por ele cometidos, sem, ao mesmo tempo,
gerar conflitos que pudessem interromper ou paralisar o processo.
É possível que essa dinâmica tenha se dado, ainda, frente à tradição conciliadora brasileira – manifestada por estratégias de acomodação e de negação dos conflitos.
Nessa perspectiva, entende-se que, no processo de tombamento do DOPS/
MG, o patrimônio cultural manteve-se no campo de disputas e conflitos,
evidenciando narrativas, esquecendo outras e evitando as mais espinhosas.
Em contrapartida, fortaleceu seu caráter de reparação simbólica, ao afirmar, categoricamente, que houve tortura e violação dos Direitos Humanos
nas dependências daquele patrimônio e avançou em direção à execução de
políticas públicas de memória estáveis, contribuindo para a implementação
de uma justiça de transição efetiva.
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EDIFÍCIO
E PR AÇA:
A arquitetura mineira e
universal de Raphael Hardy Filho
no edif ício sede do IPSEMG
em Belo Horizonte
Flavio de Lemos Carsalade 1
Tiago de Castro Hardy 2

A

Belo Horizonte do final dos anos 1950,

Belo Horizonte superaria definitivamente

início dos anos 1960, passava por

a arquitetura racionalista derivada da apli-

um momento de ebulição. Não que a efer-

cação do art-decó em edifícios verticais ou

vescência não fosse a tônica da cidade que

dos exemplares protomodernos que timida-

nascera para ser moderna e que sempre se

mente ensaiavam o salto completo ao futuro

vestia para o futuro; não que os arquitetos
que aqui trabalhavam não tivessem sempre
um compromisso com as vanguardas, desde
que os neoclássicos e os neogóticos foram
substituídos pelo art decó, ou seja, imedia1
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tamente após o momento inicial da inauguração da Nova Capital. Tratava-se, então,
de um novo tipo de movimento propiciado pela fundação da Escola de Arquitetura

proposto pelos seus colegas europeus, que já
vinha se afirmando no Brasil notadamente
através da escola carioca.
Belo Horizonte já tivera a lição do mestre
Oscar Niemeyer (1907-2012) no Conjunto
da Pampulha, inaugurado em 1943 e considerado como berço da arquitetura moderna brasileira, mas apenas a partir da déca-

da cidade, em 1930 (em 1949 incorporada à

da de 1950 o movimento foi se afirmando

UMG, depois UFMG) e pela afirmação plena

principalmente nas residências que passa-

do Movimento Moderno da Arquitetura na

ram a ser construídas nos dois bairros

cidade de Belo Horizonte. Nos idos de 1950-

novos da cidade. Referimo-nos à Pampulha

1960, uma nova geração de arquitetos em

– que passava finalmente a ser ocupada –
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e à Cidade Jardim, inaugurada em 1944, mas que nessa década só tivera 7% do seu território com novas construções. Nas
duas décadas seguintes, essa taxa na Cidade Jardim aumentaria, respectivamente, para 39% e 22% (CASTRIOTA e
PEREIRA, apud DPC/FMC, 2013). Em seguida a esse primeiro
momento em que as experiências modernistas mais criativas
se realizavam nas habitações unifamiliares, elas passaram a se
figuras por ordem de aparição

da esquerda para direita:

Figur a 1 – Edifício Acai aca
(L u i z P i n t o C o e l h o , 19 47) .

Acervo Flavio Carsalade.

Figura 2 – Conjunto Sulacap/

Sulamérica (Roberto Capello,
1946). Foto: Autor desconhecido

Figura 3 – Edifício Clemente
Fa r i a (Á lva ro V ita l Br asi l ,

1946). Acervo Flavio Carsalade.

fazer mais presentes nos grandes edifícios a partir da década
de 1950, tornando-se mais ousadas em relação aos arranha-céus até então construídos, onde a linguagem arquitetônica
ainda não explorava a leveza das grandes fachadas envidraçadas, preferindo uma expressão mais ligada à massa. Isso se
verificava no Edifício Acaiaca (Luiz Pinto Coelho, 1947, FIG.
1) ou no Conjunto IAPI (White Lirio da Silva, 1942), ambos
com uma composição de fachadas ainda tributária do art-decó
ou do protomodernismo, apesar do ensaio importante representado pelo Conjunto Sulacap/ Sulamérica (Roberto Capello,
1946, FIG. 2) que inovava por sua implantação e geometria de
fachadas.
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Por certo, existiram, antes dos anos 1950, exemplares mais “atrevidos” como o belíssimo Edifício
Clemente Faria (Álvaro Vital Brasil, 1946,
FIG. 3), mas, nesse caso, tratava-se de um arquiteto paulista vinculado à escola carioca, onde
se formara, e que já explorava mais essa nova
vertente. Foi novamente com a dupla Juscelino
Kubitscheck (1902-1976) e Oscar Niemeyer
que os novos ventos sopraram com força, dessa
vez quando JK assumia o governo do estado de
Minas Gerais e novamente convidara ON para
projetar alguns prédios públicos, como a nova
Biblioteca Pública (1954) e o Colégio Estadual
(1954). Por essa época, o arquiteto também projetava, na capital, alguns exemplares referenciais
da nova arquitetura como o Edifício JK (1951,
embora finalizado anos mais tarde), a sede do
Banco Mineiro da Produção (hoje, BEMGE, na
Praça Sete, 1953) e o Edifício Niemeyer (1955),
na praça mais emblemática da cidade, a Praça da
Liberdade. Aliás, também nesse mesmo período
e nessa mesma praça, ele propunha a substituição do Palácio da Liberdade por uma grande torre
de vidro.
Foram nessas novas águas que beberam alguns
Figu r a 4 – Edi fício H el ena

dos primeiros egressos da Escola de Arquitetura

Passig (Raphael Hardy, 1957)

tais como Raphael Hardy (1917-2005) (que

( Osca r

Fontenelle foram os únicos formandos da segun-

ao l a d o d o Edi f íc io BE MGE
Niemeyer,

Acervo Flavio Carsalade.

19 53) .

com Shakeaspeare Gomes e Edmundo Bezerril
da turma da Escola, em 1937 (sendo que na
primeira só formaram seis, dentre eles o já citado
Luiz Pìnto Coelho, Sylvio de Vasconcellos (1944),
Eduardo Mendes Guimarães Jr. (1945) e Cuno
Roberto Maurício Lussy (1948), arquitetos cuja
produção mais importante se deu exatamente
nas décadas de 1950 e 1960 coincidentes com a
implantação definitiva dos cânones do movimento moderno na cidade).
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F ig u r a 5 – E di f íc io M A PE

(Sylvio de Vasconcellos, 1958).
Acervo Flavio Carsalade.

Esses arquitetos deixaram seu legado mais

Izabela Hendrix (1957), o Edifício MAPE

em obras do que em palavras ou reflexões

(1958, FIG. 5), e o Instituto Cultural Brasil-

teóricas, seguindo a linha pragmática dos

Estados Unidos, ICBEU (1966). Dentre todos

modernistas que tinha algo de a-histórico

esses, foi Sylvio quem nos deixou uma obra

por ter rompido com as releituras dos esti-

escrita de maior volume e cujas reflexões

los pretéritos e inaugurado um novíssimo

nos ajudam a entender o movimento reali-

repertório formal. Raphael Hardy proje-

zado pelos arquitetos belorizontinos naquele

tou, dentre outras obras importantes, o

momento. É notório que eles se inspiravam

Fórum Lafayette (1951), o edifício Helena

nos cinco pontos corbusianos que, à época,

Passig (1957, FIG. 4), o ginásio do Minas

tornaram-se a referência do esprit nouveau:

Tênis Clube (1958, já demolido) e a sede

a planta livre proporcionada pela estrutu-

do IPSEMG (1965, objeto deste artigo).

ra independente que permitia uma diver-

Eduardo Mendes Guimarães projetou obras

sidade de arranjos internos e flexibilidade;

emblemáticas como o Edifício da Reitoria

a fachada livre, também resultante da estru-

da UFMG (1950-1962), o edifício da Escola

tura independente que favorecia as grandes

de Arquitetura da UFMG (1954) e o está-

fachadas envidraçadas; presença do espaço

dio Governador Magalhães Pinto (1965).

térreo liberado, o pilotis; o terraço jardim,

Cuno Lussy se notabilizou pelas inova-

proporcionado pela cobertura plana e pela

ções na arquitetura rural e pela didática de

melhor tecnologia da impermeabilização;

ensino de projeto em arquitetura. Sylvio de

janela em fita, que também diz respeito às

Vasconcellos projetou, dentre outras obras

grandes fachadas envidraçadas. Além dessas,

notáveis, a sede do Diretório Central dos

as reflexões de Sylvio de Vasconcellos, deta-

Estudantes (1953), a Capela do Instituto

lham alguns aspectos importantes.

101

C ADERNO
ATEMP O Nº5

Quanto à sua contribuição para a mudança de costumes da sociedade:
A casa não é mais estanque, fechada ou cúbica, mas acolhedora,
ab er t a e f r a nc a . Em con s e quênc i a mud a t a mb ém a v id a
familiar, não mais se aceitando as camisolas ou as ceroulas
como indumentária caseira, nem o chinelo ou os tamancos. [...]
O s q u i nt a i s p erdem s u a r a z ão de s er e , c i ment ado s ou
ladrilhados, transformam-se em pátios de brincar, de lavar
roupa ou mesmo de jogos e piscinas. [...] Os interiores são
claros, iluminados fartamente e até em demasia, exigindo o
uso de cortinas e, frequentemente, os jardins conjugam-se com
a sala de estar (LEMOS 2004, p. 76-77)

Quanto à nova estética, derivada do concretismo, segundo o autor:
Na a rqu itet u ra, porém, apa receu Mies va n der Rohe, pela
p r i m e i r a v e z t r at a n d o f u n d a m e nt a l m e nt e o e s p a ç o n a
arquitetura e extraindo dele beleza. Levou o neoplasticismo
de duas dimensões de Mondrian, ao volume. E a arquitetura
começou a ser ordenação do espaço e não ma is decoração
em rele vo de sua s pa redes. Pa redes l i sa s, espaços que se
interpenetram, vazios, superfícies limpas, de vidro, subdividas
por seus suportes. (LEMOS, 2004, p. 329)

Tudo isso, claro, ligado aos avanços da ciência, à beleza da máquina,
por meio de um design que extraía beleza da função:
O objeto útil sempre foi belo. Pelo menos sempre foi confeccionado com preocupações plásticas. [...] Não é, pois, novidade
a preocupação moderna pelo chamado industrial design. [...]
Há sempre um detalhe, uma cor, um pormenor que se sobreleva
à função. O objeto, não pode, portanto, ser belo apenas porque
funciona. Estas novas ideias alteraram outra vez, profundamente, os conceitos do problema. Reconheceu-se sua complexidade e a indispensável presença, junto ao técnico, do artista.
(LEMOS, 2004, p. 367-358)

Pelo exposto, pode-se compreender o esforço dos arquitetos de
vanguarda da capital, naquele momento, de engajamento aos novos
ventos que sopravam dos países hegemônicos ocidentais e a grande
renovação estética e tectônica que então se processava. No entanto, apesar de todas as novidades trazidas por esses ventos, alguns
fundamentos arquiteturais permaneceriam imutáveis, especialmente
aqueles ligados às propriedades fundamentais dos edifícios relativos à
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forma, espaço e ordem, notadamente quanto

mas também se inseriu nas discussões do

a seus princípios ordenadores (proporções,

pré-modernismo nacional, inspiradas por

escala, eixos, etc.), conforme veremos mais

Lúcio Costa (1902-1998), voltadas a uma

adiante.

preocupação com uma cultura eminente-

Compreendido o contexto do momento, torna-se importante, contudo, antes de
procedermos a uma análise específica do
Edifício-sede do IPSEMG, uma das obras
mestras do arquiteto Raphael Hardy, conhecer um pouco do seu autor e do contexto
físico-espacial, o que passaremos a fazer a
seguir.

Raphael Hardy, arquiteto
modernista... e mineiro

mente brasileira. Nesse primeiro momento,
as atenções se voltavam para a nossa arquitetura colonial, especialmente a mineira,
considerada pelos intelectuais dos anos 1920
como aquela que melhor representava a assimilação nacional dos aportes estrangeiros,
à medida que a arquitetura do século XIX
no Brasil estaria contaminada pelas matrizes europeias e se trataria, portanto, de uma
contribuição espúria e alheia às tradições
nacionais. Assim, Hardy, em suas primeiras
obras, introduz elementos de nossa arquitetura colonial tais como: a treliça, a telha e

Filho de uma viçosense e um belga, (este

a pedra, que vão se repetir em algumas de

músico e também arquiteto - diplomado

suas composições arquitetônicas, realçando

pela academia de Belas Artes de Bruges,

a tradição cultural brasileira, uma das carac-

Bélgica), foi inscrito por seu pai no curso

terísticas da arquitetura moderna do Brasil.

de arquitetura da UFMG, embora quisesse
estudar medicina. Sua ligação com a Escola
de Arquitetura, no entanto, vai muito além
de sua participação como aluno, mas, sobretudo, como professor, já que por mais de
quatro décadas formou dezenas de gerações de arquitetos, influenciando, portanto,
a arquitetura mineira e belorizontina não
apenas como autor, mas como multiplicador.
Mais conhecido como “Professor Hardy”,
chegou ao cargo de Diretor da Escola de
Arquitetura, além de ter sido orientador na
formação de diversos cursos de Arquitetura
do Brasil.

As obras de Raphael Hardy fazem parte da
história do Design e da Arquitetura Mineira,
podendo ainda serem acrescentadas à lista
já previamente apresentada o Cine Pathê, o
Hotel Escola Grogotó em Barbacena-MG,
o Conjunto Habitacional “Tereza Cristina”,
além de vários prédios no hipercentro de
Belo Horizonte. Como urbanista, foi planejador e arquiteto das cidades operárias da
Usiminas, em Ipatinga/MG (1958/70), a
qual teve aprovação total de Lúcio Costa,
e da Samarco em Antônio Pereira (1947),
essa última com os arquitetos Álvaro Hardy
(1942-2005) e Istvan Farkasvolgi, com os

Em suas primeiras obras, utilizou o estilo

quais também projetou e dirigiu as obras

conhecido como de “pradaria”, tendo como

do Escritório Parque da Usiminas em Belo

referência Frank Lloyd Wright (1867-1959),

Horizonte.
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Embora não gostasse de ser chamado de modernista, e sim de “Arquiteto
Mineiro”, seus projetos evoluíram juntamente à Arquitetura Moderna
do Brasil, assumindo então o papel de divulgadores da Nova Arquitetura
em Belo Horizonte. Seu projeto para o antigo Fórum Lafayete é considerado por alguns autores como o “primeiro edifício vertical na área
central de Belo Horizonte, vinculado ao movimento moderno brasileiro"
(NORONHA, 1999).

Praça da Liberdade e Avenida João Pinheiro:
síntese administrativa da nova capital dos
mineiros
A Praça da Liberdade foi concebida no plano de Aarão Reis (1853-1936)
como o Centro Cívico da nova capital de Minas Gerais, onde se instalaria
a sede do Governo. De fato, ali se implantaram não apenas o Palácio da
Liberdade, como também quatro importantes secretarias de estado que
lhe conferiram efetivamente um caráter cívico, apesar da sua apropriação histórica de grande área de lazer e sociabilização urbanas, além dos
trânsitos burocráticos. Morfológica e topologicamente, a Praça responde a
essa importante expressão simbólica, quer pela austeridade de seus prédios
governamentais e seus elementos decorativos que celebram a república,
quer por sua concepção paisagística que soleniza o Palácio pela alameda de
palmeiras em eixo central e seus canteiros e fontes, quer por sua situação
urbanística, no ponto topograficamente mais alto de seu entorno, por isso
mesmo, mais sacralizado.
Graças a essa situação topológica, todas as grandes avenidas que acorrem
à praça ascendem em relação a ela e o fazem em eixos retos e perspectívicos. Dentre esses acessos solenes, a avenida João Pinheiro, antiga avenida
Liberdade, se configura talvez como a mais importante exatamente por se
situar no mesmo eixo da alameda das palmeiras, além do fato de se iniciar
na praça Afonso Arinos, concebida no plano inicial da cidade como origem
de algumas de suas principais avenidas: Augusto de Lima, Álvares Cabral e
da própria João Pinheiro, além de se configurar quase como um portal do
Parque Municipal. Por essas razões, a avenida se apresentou, desde o início
da implantação da cidade, digna de sua importância, com a construção dos
palacetes destinados à residência dos Secretários de Governo. Até o final da
década de 1940, graças à presença predominante desses casarões, a avenida
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apresentava uma harmonia volumétrica
e edilícia bastante íntegra. A partir dessa

Um edifício em uma praça

data, ela foi se diversificando, ainda que com

Segundo o próprio Raphael Hardy Filho, o

a presença de alguns prédios públicos de

edifício do IPSEMG (1960) foi projetado em

baixa altimetria como a sede do DETRAN

apenas um final de semana, sendo solicitado

(Arquiteto Hélio Ferreira Pinto, 1956-59),

pelo então Governador do Estado de Minas

mas mantendo ainda algumas edificações

Gerais em uma sexta-feira, sendo todos os

emblemáticas da origem da avenida, muitas

desenhos entregues na segunda feira pela

delas adaptadas para equipamentos públicos

manhã, passando imediatamente a rece-

tais como o Grupo Escolar Afonso Pena, o

ber aprovação total do próprio Governador,

Arquivo Público Mineiro, o Museu Mineiro,

sem precisar passar pela prefeitura de Belo

e outros edificados em períodos posteriores,

Horizonte.

como a casa de n.º 602, da década de 30, e
o conjunto de edificações, das décadas de
1930 e 1940, situadas entre as ruas Timbiras
e Aimorés.

O projeto segue os cinco pontos corbusianos para uma nova arquitetura citados anteriormente, mas não apenas. Ele tem também
inspiração em Mies van der Rohe (1886-

À época da construção do Edifício-sede do

1969), e sua arquitetura de “pele e osso”. A

IPSEMG, tanto a avenida quanto a Praça já

obra de Mies leva a níveis extremos a ideia

se encontravam em processo de verticaliza-

de que “menos é mais”. As possibilidades

ção, pressionadas por sua localização privile-

expressivas que deram materialidade ao

giada e pela permissividade dos parâmetros

conceito são baseadas em desenvolvimentos

urbanísticos. Embora a avenida mantivesse

tecnológicos que permitiram a utilização de

uma saudável mistura entre edifícios resi-

novos materiais, como o concreto armado,

denciais e de serviços, a postura renovado-

o aço e o vidro – esses dois últimos utiliza-

ra da arquitetura moderna e sua despreo-

dos com maestria por Mies – mas também

cupação com a vizinhança – em termos

na renovação da linguagem arquitetônica

de sua inserção urbana –desconsiderava a

que privilegiava a “geometria ideal” - assim

pré-existência e se inseria com forte presen-

cunhada por Simon Unwin (2014) - de base

ça verticalizadora. É curioso que o projeto

abstrata e idealista. Na verdade, esses dois

do IPSEMG apresenta uma postura inter-

lados, o tecnológico e a linguagem, são

mediária nessa tendência - compromissada

complementares e imbricados - no caso do

com as vanguardas, mas também atenta ao

movimento moderno e, especialmente quan-

entorno – conforme passaremos a examinar.

to à vertente mais minimalista do movimento. Exploremos um pouco esses dois eixos.
Quanto ao eixo tecnológico, as novas técnicas construtivas permitiram liberar as vedações de seu papel de sustentação, ao mesmo
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tempo que possibilitaram grandes vãos livres com enorme flexibilidade
de subdivisões e de funcionalidades. Essas condições se tornavam ainda
mais adequadas quando se tratavam de prédios administrativos, sujeitos a uma grande dinâmica de usos e alterações de lay-outs no tempo. As
novas tecnologias construtivas também propiciaram a utilização de grandes painéis de vidro, os quais passaram a funcionar como uma espécie de
“pele” dos edifícios. Embora as grandes fachadas envidraçadas fossem mais
apropriadas para o hemisfério norte por questões ambientais (permitem
o “efeito estufa” nos interiores submetidos aos rigores do clima temperado), a arquitetura brasileira usou e abusou dessa possibilidade, muitas
vezes gerando ambientes internos profundamente impactados pelo calor
de nosso clima tropical.
Quanto ao eixo da linguagem, o movimento moderno considerava a si
próprio como desgarrado da evolução histórica da arquitetura na medida
em que utilizava um vocabulário inédito em suas formas e uma retórica
também absolutamente distinta. Enquanto os estilos “históricos” se baseavam antes de tudo na matéria e na presença do ornamento como elemento
expressivo, a nova arquitetura celebrava o espaço e uma estética mais ligada aos modos industrializados de produção, baseada em formas puras e na
expressividade do design industrial desprovido de ornamentação: a máquina se apresentava como sua grande profeta. Funcionalidade era a palavra
de ordem e se tornaram célebres as máximas “a forma segue a função” e
a casa como a “máquina de morar” que ilustravam o compromisso dos
arquitetos com os novos tempos, iluminados pela ciência, pelo triunfo da
Revolução Industrial e pelo compromisso ético de fornecer moradias para
as massas e instalações físicas adequadas às novas tipologias e às novas
necessidades do homem moderno. Sua retórica era a da beleza abstrata,
quase ideal, em que a beleza estaria antes nas proporções e na “verdade”
dos materiais e técnicas como uma expressão quase imediata das suas
características e propriedades.
Para Sylvio de Vasconcellos, dentro da história evolutiva da arquitetura, a
arquitetura modernista comporia o último grupo, o sétimo, assim caracterizado “Arquitetura como espaço e plano” que abrigava tanto o racionalismo de Le Corbusier (baseado na ordenação lógica do espaço, na autonomia
quanto ao espaço natural e na coexistência de dois ambientes distintos: o
externo-natureza e o interno-casa, onde a natureza é tratada como paisagem vista do interior) – quanto ao organicismo de Frank Lloyd Wright
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(cujo fundamento arquitetônico principal

“geometria ideal”. Sob esse rótulo, o autor

seria o da integração com a natureza em

nos mostra que a geometria ideal retrata

harmonização, quase mimetismo). A arqui-

uma relação do ser humano com a natureza

tetura, então, se definiria em planos, sendo o

de um modo especial, derivada da necessi-

espaço arquitetônico trabalhado quase como

dade do homem de ordenar o mundo para

único e indiviso, “como no barroco, a maté-

poder percebê-lo, o que desencadearia uma

ria não confina nem delimita inteiramente o

geometrização não apenas na percepção,

espaço, mas apenas serve para insinuar volu-

mas também na formalização. A geome-

mes espaciais” (VASCONCELLOS, 1983, p.

tria ideal é, portanto, a imposição da mente

32). A matéria se restringiria aos planos de

humana à natureza: “o intelecto humano

duas dimensões, tornando-se quase imate-

impõe a geometria ideal ao mundo como

rial, por meio da sua redução ao mínimo dos

uma rede, um filtro, uma estrutura de refe-

mínimos em busca de uma meta de retorno

rência” (UNWIN, 2013, p. 149). Tudo isso

ao espaço natural, ponto de partida de toda

está na base da geometria cartesiana, a

a arquitetura.

qual parece fazer o homem confundir sua

Os elementos compositivos utilizados
pelos arquitetos não eram mais, portanto,
a massa decorada, a fenestração requintada,
a simetria bem apurada e as partes tratadas
como coadjuvantes unitários em concerto de vozes, tratava-se agora de privilegiar
os elementos compositivos estruturais e
geométricos. Assim, em muitas composições se tornam proeminentes as linhas, os
planos e os volumes puros (geométricos) que
ganham correspondência nas estruturas das
esquadrias ou nos balanços de lajes (linhas),
na bandeja das lajes de piso ou coberturas

própria criação com a linguagem de Deus.
O respaldo matemático – estabilidade por
detrás de um mundo tão dinâmico – parece instituir uma perfeição e uma autoridade
estética que se oporia ao caos da imprevisibilidade. Uma inspiração platônica perfeitamente coerente com o positivismo do final
do Século XIX, início do XX e ao triunfo
do método científico. Assim, “os arquitetos
usam a geometria ideal para infundir em
sua obra uma disciplina e uma harmonia
que independem das geometrias orgânicas”
(UNWIN, 2013, p. 149).

ou em paredes “soltas” (planos) e elementos

A “geometria ideal” já estava presente nas

prismáticos contrastantes em jogos volumé-

obras da antiguidade e permaneceu ao longo

tricos. Interessava também aos arquitetos a

de toda a história da arquitetura. A arqui-

manifestação de leveza em oposição à massi-

tetura grega é célebre pela utilização da

vidade das arquiteturas pretéritas.

proporção áurea em suas linhas regulado-

Essa arquitetura quase “imaterial” e “pura”

ras de composição e essa mesma atitude é

utilizava uma base idealista que, no entanto, estivera sempre presente na história da
arquitetura, a qual Unwin (2013) chamou de
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revalorizada na Renascença, em um de seus principais tratados, o de Leon
Batista Alberti (1404-1472) – On the Art of Building in Ten Books (c. 1450),
de onde retiramos o seguinte trecho:
Comecemos, portanto, assim: a essência toda da edificação é
composta por alinhamentos e estrutura. O objetivo e a finalidade
dos alinhamentos consistem em encontrar a maneira correta e
infalível de unir e encaixar as linhas e ângulos que que definem,
e fecham as superfícies da edificação. Por conseguinte, a função e
dever dos alinhamentos é prescrever e adequar o local, números
ex atos, u ma esc a la apropr iada e u ma ordem g r aciosa pa r a
edifícios inteiros e para cada uma de suas partes constituintes,
de modo que a for m a e a apa rência da e d i f ic aç ão poss a m
depender dos alinhamentos propriamente ditos. Tampouco os
a linhamentos têm a lgo a ver com o materia l, pois são de ta l
natureza que conseguimos identificar os mesmos alinhamentos
em várias edif icações diferentes que compartilham a mesma
forma, ou seja, quando as partes, bem como a implantação e a
ordem, correspondem uma à outra em toda e qualquer linha e
ângu lo. É perfeitamente possível projetar formas inteiras na
mente sem recorrer ao material; basta designar e determinar uma
orientação e conjunção fixas para as diversas linhas e ângulos.
Sendo esse o caso, que os alinhamentos sejam o esboço exato e
correto, concebido pela mente, composto por linhas e ângulos
e aperfeiçoados pelo intelecto desenvolvido e pela imaginação.
(UNWIN, 2013, p. 147)

Esses lineamentos (lineamentis, segundo o original albertiano) - também
chamados por alguns autores de “traçados reguladores” - se configurariam,
portanto, como a estruturação da composição dos volumes composta por
um esquema de linhas e ângulos geometricamente determinados que definem os aspectos do edifício.

O Raphael albertiano
Neste trabalho buscamos identificar os lineamentos/traçados reguladores existentes no edifício do IPSEMG, sendo importante salientar que se
trata de uma prospecção dos autores e não necessariamente uma intenção
deliberada do arquiteto Hardy, muito embora alinhamentos sejam uma
constante na concepção dos edifícios modernos. Os lineamentos são aqui
trabalhados em duas escalas: a do próprio edifício (estas mais prováveis da
concepção do arquiteto) e as do contexto onde se insere (pouco comuns
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na arquitetura modernista que normalmente

JK). Há também o enquadramento de

apresentam grande autonomia em relação ao

partes em jogos de quadrados e retân-

entorno e, por isso, mais duvidosas quanto à

gulos, estes definidos fortemente pelas

efetiva intenção do autor).

linhas das esquadrias e molduras que, por

Quanto à escala do edifício, este é compos-

sua cor branca, destacam-se visualmente.

to, em planta, por duas partes claramen-

O elemento vertical, por sua vez - e seguin-

te definidas, dois retângulos de proporções

do cânones clássicos -, é encimado por um

distintas, sendo um deles em proporção

coroamento também linear que se indivi-

áurea (“escavado” no centro de sua porção

dualiza pelo recuo do último pavimento e

frontal) e outro mais alongado. Em fachada, a composição é tripartida verticalmente:
um “pilotis”, que marca a entrada e confere
leveza aos volumes superiores; um volume

pela presença dos vazados circulares que,
ritmicamente, se estendem por toda a barra.
Essa intenção compositiva parece ter leva-

horizontal intermediário (com um recuo em

do em conta as duas porções e a forma do

profundidade que sugere uma concavidade/

terreno, uma mais interiorizada e outra mais

convite à entrada e movimenta a fachada);

relacionada à esquina. Enquanto a mais inte-

um volume vertical que interrompe o hori-

riorizada poderia receber um volume mais

zontal, causando uma curiosa ambiguidade

compacto (em planta), a esquina deve-

no jogo compositivo (um volume horizontal

ria receber um volume mais delgado que a

que se interrompe e um vertical que é cortado por uma linha que recompõe, em outro
plano o horizontal), todos reforçados por
linhas que os dividem e os emolduram. Tal
composição de fachadas é percebida pelas
visadas que se dão tanto da praça quanto da
avenida, apesar da clara diferença de forças
das duas, sendo a da praça mais solene e
expandida e a da avenida, com maior tensão
entre as formas causada pelos movimentos

tornasse mais leve. Essa intenção de leveza
da composição é associada não só ao tratamento da esquina, como também aos materiais e elementos compositivos (vidro e lajes
delgadas em ligeiro balanço em relação à
superfície envidraçada). Nota-se que existe
também uma tentativa reiterada de reduzir
as dimensões perceptivas dos volumes prismáticos, evitando-se que eles fossem perce-

verticais (volume dos elevadores) e horizon-

bidos como volumes atarracados, mas com

tais (linhas das lajes).

forte presença dos eixos verticais e hori-

Em to da a composiç ão, perceb e-s e
também uma movimentação de linhas

zontais. Assim, o prisma de maior volume é suavizado por seu recuo em relação à

ver tica is e horizonta is que subd iv i-

praça e à avenida e com um ligeiro avanço do

dem as formas como nos quadros de

volume que contém os elevadores em rela-

Mondrian (1872-1944) (recurso também

ção ao plano da fachada, fazendo com que,

usado por Oscar Niemeyer no Edifício

na percepção visual que dele se faz a partir
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Figura 6 – Tensões compositivas na

composição volumétrica do edifício
do IPSEMG (Elaborada pelos autores).
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Figura 7 – Proporções
áu r e as e modu l aç ão

na planta do pavimen-

to - tipo do Edifício

da esquina, ele se constitua em um elemento linear de forte
verticalidade que se contrapõe à horizontalidade do volume
intermediário (FIG. 6).

d o IP S E MG ( E l a b o r a d a

pelos autores).

Percebe-se, ainda, que Hardy Filho provavelmente utilizou o
retângulo áureo para a elaboração das proporções em planta
e a estruturação do próprio espaço. As proporções áureas se
combinam com uma modulação construtiva (também típica da construção industrializada moderna), gerando eixos
com medidas aproximadas de 6x6 metros que determinam os
elementos básicos da construção, como a distribuição espacial e a própria estrutura (FIG. 7). A geometria parece fazer
parte do processo compositivo da edificação, como resultado
de um método conceptivo próximo ao desenho manual, feito
em prancheta, com a utilização de esquadros e compasso.
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Figura 8 – Proporções nas fachadas do Edifício
do IPSEMG (Elaborada pelos autores).
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A fachada é estruturada a partir da utilização de dois triângulos áureos
espelhados. A partir do encontro destes dois retângulos são traçadas
linhas com os ângulos notáveis de 30º e 45° (correspondentes às ferramentas usuais de desenho manual, régua T e esquadros) que determinam as alturas dos edifícios, inclusive caixa d ’água e elevador.
Os volumes que avançam em relação ao edifício são resultado da modulação gerada pelo próprio desenho, conforme se observa em A (FIG. 8).
A altura do volume intermediário do prédio
também pode ter sido determinada pela
utilização da proporção áurea, que origina a composição dos volumes e retângulos. Além dessas principais relações aqui
demonstradas, é possível também se observarem elementos geométricos “puros” na
composição arquitetônica do edifício, como
círculos, triângulos, retângulos e outros, em
uma celebração clara de princípios e formas
matemáticas.
Na escala da praça, é notável o lineamento da planta e da fachada do prédio com
outros edifícios ali pré-existentes (FIG. 9).
Há dois alinhamentos principais com relação a elementos construídos do traçado
da própria Praça da Liberdade e dos edifícios Neoclássicos. O alinhamento com a
praça gera o recuo frontal do maior volume
do edifício e marca sua entrada. As linhas
referentes à Secretaria da Fazenda (hoje
Memorial Minas Gerais) e à Secretaria
Figu r a 9 – Li n e am en tos

qua n to

à

pl a n ta

do

conjunto arquitetônico

da Pr aç a da L i be r da de .

da Educação (hoje Museu das Minas e do
Metal) juntamente ao alinhamento das
calçadas definem a reentrância do edifício
do IPSEMG, representada pelas áreas A e B.

(Elaborada pelos autores).
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F ig u r a 10 – S obr e p osiç ão de l i n h as ,

na imagem de satélite, gerada pelo Google

maps. (Elaborada pelos autores).

Figur a 11 – Altimetrias (sobreposição

de linhas), na imagem de satélite, gerada

pelo Google maps. (Elaborada pelos autores).

Já o alinhamento desse recuo, corresponde ao eixo central do
edifício MAPE (exatamente onde se dá a diferença entre seus
dois volumes compositivos) - projetado pelo seu colega Sylvio de
Vasconcellos e construído um ano antes do projeto do IPSEMG
- conforme indicado pelas letras C e D.
Os alinhamentos de referências do projeto do IPSEMG também
foram constatados, com a sobreposição de linhas, na imagem de
satélite, gerados pelo Google maps, conforme demonstrado na
Figura 10.
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Figu r a 12 – Edi fício Nossa
Senhora de Fátima (Raphael

Ha r dy, 195 4) . F o to : Ro x a n e

Figura 13 – Edifício Sede do IPSEMG

(Raphael Hardy Filho, 1960). Foto:
Autor Desconhecido.

Mendonça & Gabriel Souza.

As alturas dos volumes (FIG. 11), também correspondem a uma hierarquia de
alinhamentos que se dá de acordo com as altimetrias dos edifícios do entorno.
O arquiteto Sylvio de Vasconcelos alinhou o volume saliente de seu projeto
um pavimento abaixo do edifício Neoclássico, buscando talvez uma transição
de alturas. Já o projeto do Hardy Filho é totalmente alinhado com os prédios
pré-existentes, sugerindo um diálogo entre os autores através de desenhos.
Solução semelhante que ele também adota no edifício Nossa Senhora de
Fátima (1954), onde ele projeta um volume em balanço (FIG. 12) um pavimento
acima do que fora projetado pelos Irmãos Roberto, no edifício do Instituto de
Resseguros do Brasil no Rio de Janeiro (1941).
A modernidade de cariz universal da arquitetura de Raphael Hardy Filho
parece não ter deixado de conversar com as raízes de seu lugar. Mineiramente.
Como diria Fernando Brant (1946-2015), “sou do mundo, sou Minas Gerais”.

g
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Breve histórico sobre a trajetória
da preservação do patrimônio
no Estado de São Paulo
Cinthia Mayumi Aizawa 1

O

processo de constituição do patrimô-

arquitetônicos, propondo o neocolonial

nio histórico-arquitetônico brasilei-

como estilo arquitetônico genuinamente

ro deu seus primeiros passos na década de

nacional 3 . Segundo Beatriz Kühl, o repúdio

1910 e, segundo Marly Rodrigues, foi guia-

ao ecletismo era uma forma de se contra-

do pelo desejo de construção de uma nova

por aos traços de uma excessiva europei-

identidade para a nação. Quando a política
dos governadores 2 se iniciou, em 1904, o

1

Graduada em História da Arte

p e l a Un i ver sid ade Fe der a l de
S ão P au lo, 2 01 3 . Membro d a
Diretoria da Associação Paulista de
Conservadores e Restauradores de
Bens Culturais desde julho de 2018.
Membro do Conselho de Defesa do
Patrimônio Cultural, CODEPAC da
cidade de Jacareí/SP, desde 06 de
setembro de 2019.

zação da cultura brasileira, então associada
aos padrões da Primeira República (KÜHL,

Estado passou a ampliar suas ações sobre a

2009, p. 101).

economia e a sociedade, moldando, assim,

Ainda segundo Kühl, a intenção era retomar

um “povo” para uma “modernidade”, feito

esquecidas manifestações culturais nacio-

somente das elites políticas, intelectuais e

nais para, de fato, estudá-las, valorizá-las

econômicas (RODRIGUES, 1999, p. 7).

e reinterpretá-las para a criação artística.

Tentando criar uma nova imagem do Brasil
para o mundo, a partir de 1914, iniciou-se um movimento de repúdio ao ecletismo
na arquitetura. Uma nova corrente estética sugeria negar a tradição anterior, aquela que possuía vestígios de vários estilos

A partir de diferentes caminhos, esse pensamento se estendeu às vanguardas artísticas
que resistiram ao historicismo de origem
europeia com raízes oitocentistas, surgindo
assim as várias expressões do modernismo
brasileiro.

3
2
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O marco do movimento neocolonial foi a conferência

Segundo Koerner, a política dos governadores implantada

“Arte tradicional no Brasil”, proferida por Ricardo Severo em

por Campos Salles em 1900, se baseava na troca de favores

1914, ocasião em que defendeu as manifestações artísticas do

entre o governo federal e as facções dominantes dos estados.

período colonial como expressões genuinamente brasileiras

(KOERNER, 1994).

(PINHEIRO, 2012).
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Em meio a esses acontecimentos, surgiram,

do período colonial, de formas simples, tão

então, movimentos que propunham defen-

caras aos arquitetos modernistas brasileiros"

der os monumentos que faziam parte desse

(RODRIGUES, 1999. p. 14).

passado nacional, a fim de salvaguardar essa
memória. Segundo Rodrigues (1999, p. 10),
começou a haver, entre 1917 e 1935, uma
conscientização de que a preservação era
fundamental para que uma identidade nacional fosse firmada. A primeira proposta em
defesa da preservação patrimonial foi formulada por Wanderley Pinho (1890-1967).
Consistia na formação de uma comissão que
teria como intuito defender a proteção de
monumentos públicos, edifícios particulares de valor histórico ou artístico e objetos
de arte de qualquer espécie, sendo mesmo
um embrião dos órgãos patrimoniais como

Depois de muitos anos passados desde sua
criação, somente em 1970, o SPHAN será
contestado sobre sua postura centrada na
história da memória da arquitetura brasileira ainda sobre o viés da história da identidade nacional4 . A partir da intensificação
de pesquisas sobre os períodos do Império
e da República, ocorreu a valorização de
novas informações concernentes à memória
histórica que deveriam ser agora agregadas
pelo Serviço, além de novas concepções, no
ambiente internacional, de que o patrimônio deveria ser integrado ao seu planejamento urbano e territorial, e não mais ser preser-

se concebe atualmente.

vado em sua materialidade individual.

A partir de 1934, Gustavo Capanema (1900-

Voltando ao solo paulistano, em 1934 foi

1985), então Ministro da Educação e Saúde,

criado, por Mário de Andrade (1893-1945) e

começou a encaminhar iniciativas sobre

Paulo Duarte (1899-1984), o Departamento

tutela e preservação oficial do patrimô-

de Cultura da Prefeitura de São Paulo, que

nio histórico, mesmo que conjuntamen-

tinha por finalidades expandir a rede de

te ao governo ditatorial. Um ano antes, em

bibliotecas públicas, criar arquivos de docu-

1933, houve outro fato marcante, a elevação

mentação, construir parques infantis, e

de Ouro Preto à categoria de Monumento

desenvolver pesquisas principalmente nas

Nacional, marcando mais efetivamente

áreas sociológicas, etnográficas e folclóricas,

a participação do Estado na preservação.

ou seja, propunham um departamento para

Mas somente em 1937, quando foi cria-

promover um desenvolvimento cultural e,

do o Serviço do Patrimônio Histórico e

principalmente, educacional. Paulo Duarte,

Artístico Nacional – SPHAN, é que a tute-

elevaria tal departamento à esfera estadual,

la oficial do patrimônio cultural brasileiro

e adicionaria algumas funções como a atri-

começou a se consolidar de fato. Segundo

buição de prover a guarda, o tombamento,

Rodrigues, "a atenção do orgão federal de

a preservação, a defesa, o enriquecimento e

proteção ao patrimônio, criado em 1937,
voltou-se, preferencialmente, para os monu-

4 Sobre a trajetória do órgão federal de preservação do

mentos arquitetônicos, religiosos e civis,

RUBINO, 1992.

patrimônio histórico, ver também FONSECA, 1997 e
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propagação do patrimônio histórico e artístico de São Paulo (RODRIGUES,
1999, p. 18). Contudo, com o golpe do Estado Novo e a suspensão do legislativo e das eleições, o processo da abertura do novo departamento ficou
congelado.
O patrimônio do Estado de São Paulo ficou durante esse período nas mãos
do órgão federal, que salvaguardou algumas edificações do povoamento
do litoral, algumas casas rurais bandeiristas, algumas fazendas antigas do
período cafeeiro, e muitas capelas e igrejas. Porém, Rodrigues (1999) destaca que o conhecimento e preservação de tais bens arquitetônicos regionais
se limitavam a assuntos estritamente acadêmicos, não fazendo parte do
interesse civil. A expansão da proteção do patrimônio histórico paulista, de
conhecimento civil ou não, só ocorreu em 1968, com a criação do Conselho
de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico e Turístico (Condephat)5 que,
um ano mais tarde, abarcaria também os patrimônios arqueológicos, sendo
adicionado um “a”, o Condephaat. Durante o governo autoritário, notou-se certa atenção aos espetáculos e às artes plásticas, a exemplo das ações
do então secretário do Planejamento e depois da Fazenda, Luiz Arrobas
Martins, que se empenhou na organização do festival de Inverno de
Campos do Jordão, na instalação dos Museus de Arte Sacra, de Imagem e
Som e da Casa Brasileira. Nesse sentido, a área da preservação do patrimônio ficou em segundo plano limitando-se à criação de arquivos e museus.
Na contra corrente da negligência do patrimônio arquitetônico, buscou-se
a solução da valorização de tais bens, pela sua iniciativa turística, ou seja,
a propaganda dos “monumentos históricos”, conjuntamente com as “festas
típicas” e “belezas naturais”, produziriam uma nova imagem alegórica do
‘brasileiro’ segundo Rodrigues,"congregando oposicionistas de diversos
matizes, essa vanguarda procuraria superar o didatismo que marcara o
discurso nacional-populista e projetar a popularização de uma visão erudita da cultura brasileira". (RODRIGUES, 1999, p.28).
Diferentemente daquela postura na qual o SPHAN se baseou para sua
constituição, a criação do órgão de preservação do patrimônio em São
Paulo se destacou por influenciar o culto cívico do passado, alimentado,
certamente, pela expansão da indústria do turismo. Em janeiro de 1969,
reuniram-se os nove conselheiros do Condephaat, definidos pelo governador Abreu Sodré (1917-1999), advindos das mais diversas instituições,

5
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que deveriam adotar medidas para a defesa

urbano procurava sintetizar elementos

de todo o patrimônio histórico, artístico e

diversos, as ruas, as casas, a paisagem, de

turístico do Estado de São Paulo, conservan-

modo a compor a um só tempo o quadro

do-o e assim, também, mantendo seu valor

material que dá suporte à memória e

histórico memorável. Então, com o passar do

permite preser var o meio ambiente"

tempo, começaram a aparecer os problemas,

(RODRIGUES, 1999, p. 63).

entre eles: a acumulação de funções pelos
conselheiros, ou seja, eles tinham que exercer cargos administrativos e técnicos concomitantemente; a falta de suporte financeiro
relativo às atividades preservacionistas e a
indeterminação ou ambiguidade de termos
que constavam em seus artigos, a exemplo de “autoridades competentes”, que detinham o aval do tombamento de um bem
(RODRIGUES, 1999, p. 34).
Apesar dos problemas, a ação do Condephaat
passou a se destacar devido ao alargamento do conceito de patrimônio, abrangendo
agora a proteção de áreas naturais, estendendo-se para outros bens, que não somente o monumento em si, até se referir a um
conjunto que forma uma cultura material, que não necessariamente se resumiria somente às formas arquitetônicas. Isso
abriu as possibilidades de estender a proteção oficial para áreas naturais e urbanas de
porte, bem como para a consideração da
memória social como um dos vetores envolvidos na preservação de artefatos materiais
(RODRIGUES, 1999. p. 41).
Muito provavelmente advinda da Europa,
a nova postura de proteção não se limitava
somente ao objeto e sim a todo o seu meio
ambiente, relacionando-se também ao

Quando referente à arquitetura, a nova
postura também se alargou em alguns aspectos, considerando agora, como patrimônio
cultural, também as chamadas “arquiteturas menores”, ou as comumente chamadas
de arquiteturas vernaculares, não sendo
vistas como bem em si, mas como componentes de antigas ambiências urbanas.
Agregou-se, assim, a essas pequenas edificações, um conceito de conservação integrada6 , que buscava preservar a composição
social e a diversidade cultural de toda a área
preservada.
Nesse contexto de ampliação do conceito de bem a preservar, a partir de 1975,
começaram a surgir conselhos municipais
de preservação do patrimônio, dividindo,
assim, um pouco da responsabilidade estadual e federal. Com isso, a participação da
sociedade, ou melhor, a mobilização pública poderia ser muito mais intensa, já que se
tratava de um escala de maior proximidade
entre o órgão oficial e a comunidade envolvida. Rodrigues cita, como exemplo bem
sucedido dessa escala municipal, o tombamento do Instituto de Educação Caetano
de Campos. Caso em que, pela primeira
6

O conceito de “conservação integrada” foi introduzido pela

planejamento urbano. Rodrigues pontua

Declaração de Amsterdã, documento elaborado por ocasião

que "o conceito de patrimônio ambiental

1975 (CURY, 2000).

do Congresso do Patrimônio Arquitetônico Europeu, em
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vez, um tombamento foi concebido graças a uma iniciativa da população
(O Condephaat teve que se reunir com representantes do Departamento
de Patrimônio Histórico da Prefeitura Municipal de São Paulo, da Cogep,
do Departamento de Obras Públicas do Estado de São Paulo e do Metrô,
antes de decidir pelo tombamento). Outro exemplo, agora sem êxito, foi o
do Pátio do Colégio, do qual se perdeu para a construção de um novo colégio e uma igreja anexa, que Rodrigues denuncia ser um exemplo de que a
tutela concernente à memória é mesmo “questão de poder” (RODRIGUES,
1999, p. 69).
Com o retorno das eleições diretas para o governo do Estado, em 1982,
buscou-se definir mais precisamente o alcance das ações patrimonialistas.
Durante a gestão de Aziz Ab'Sáber no Condephaat, de outubro de 1982 a
março de 1983, foram nomeados “conselhos comunitários”, na tentativa de
auxiliar o Condephaat no desenvolvimento de trabalhos em cidades históricas. Outras mudanças ocorreram, neste mesmo período, como o entendimento de que reconhecer o monumento histórico oficialmente é também
estar ciente dos gastos públicos que ele acarretaria, modificando a percepção de que tombar era algo mais conceitual do que prático. Nesse sentido
Ab’Sáber define, citado por Rodrigues: "Tombar por tombar não é atitude
nem moral nem socialmente defensável. O tombamento deve ser feito com vistas
à restauração da obra e visando à melhoria das condições de vida dos grupos
humanos que a habitam" (AB’SABER, 1982 apud RODRIGUES, 1999, p. 89).
Finalmente, Rodrigues aponta que, no caso paulista, não faltaram iniciativas e propostas para as formulações de consciências preservacionistas.
Faltou, sim, vontade política, que impediu de tratar o passado como parte
integrante do presente, ou seja, não se conseguiu perceber a conservação
como concernente à memória coletiva.
É compreensível, portanto, que o tombamento seja defensável apenas no plano
cultural, o que o torna anacrônico e frágil, e que a preservação apareça diante
de uma parcela da sociedade como inimiga do presente e do progresso. A falsa
oposição entre presente e progresso – em nome do qual, tomado difusamente
como interesse de toda a sociedade, é justificada a destruição da memória –
deita suas raízes nos limites da prática preservacionista que insiste em negar
a lógica do sistema capitalista, o lucro, como estratégia necessária à própria
eficácia de sua finalidade. Nesse sentido, a ação de proteger bens culturais
desenvolvida pelo poder público assume feições, ao mesmo tempo, quixotescas
e destruidoras, uma vez que abstrai o fato de os bens incluírem a qualidade
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de mercadorias e, como tal, estarem submetidos às leis do mercado. Esse é mais
um fator que coloca como desafio da ação preser vacionista oficial a busca de
uma prática que traduza as possibilidades de manutenção do passado no presente
(RODRIGUES, 1999. p. 83).

Nesse sentido, testemunho esta grande problemática no
âmbito do patrimônio cultural. Como membro de um conselho
municipal percebo que esse velho antagonismo imbuído
entre o patrimônio cultural e o desenvolvimento econômico/
turístico/políticas públicas ainda persiste. Ainda há uma grande
discussão sobre o assunto, todas as vezes que uma votação se
faz necessária. Com a justificativa de que a manutenção de uma
edificação será burocrática e engessada, o voto à não-preservação,
ou ao não-tombamento é deferido. Essa alienação precisa ser
freada, e nos faz pensar quanto as políticas públicas referentes a
este assunto precisam ser melhor discutidas e até ressignificadas.
No caso paulistano, existem algumas iniciativas que podem
ser acionadas para o auxílio à preservação, como por exemplo
a transferência do direito de construir 7, que em resumo, é a
venda do potencial construtivo não utilizado de um imóvel
tombado, obtendo-se assim recurso financeiro para a sua
própria conservação. Assim, entendo que há muito caminho a se
percorrer no que se refere a políticas públicas voltadas e pensadas
para a preservação do patrimônio cultural, sobretudo nas
cidades interioranas. Seja diretamente no plano diretor, ou com
iniciativas de educação patrimonial, é preciso que o patrimônio
seja melhor elucidado. Patrimônio é questão politica sim.
Desde seu surgimento e nunca esteve desassociado deste.

7

g

Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo, Lei nº 16.050/14.
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A R T E F AT O
GRÁFICO COMO
PAT R I M Ô N I O :
Os almanaques como
tipologia de publicação
e os Almanachs de Pelotas
como objetos de análise
Paula Garcia Lima 1
Francisca Ferreira Michelon 2

I N T RODUÇÃO
Os artefatos gráficos têm sido fonte para

determinada sociedade, com os valores e

estudos no campo da memória e do patri-

modos de vida que a caracterizavam. Assim,

mônio cultural, tanto porque expressam o

tais artefatos podem ser fontes históricas. 3

tempo histórico no qual foram feitos como

Porém, ao transcender tal uso e considerar o

porque indicam as circunstâncias econômicas, culturais e os modos de produção, as
técnicas e as tecnologias então prevalentes.
Há neles, portanto, a possibilidade de observar, confluindo, nessa observação, outros
fatores, tais como representações de uma
1

Professora Doutora. Centro de Artes da Universidade

Federal de Pelotas (UFPel), Rio Grande do Sul, Brasil.
E-mail: paulaglima@gmail.com
2

Professora Doutora.Depar tamento de Museologia,
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materializa na sua forma valores e possibili-

almanaques, a exemplo dos Almanachs de

dades de um tempo findo, que nos pertence

Pelotas) passam a ser veículos de discur-

como herança.

sos e concepções de mundo apresentados

Portanto, é nessa dupla acepção de docu-

em palavras e imagens (LIMA, 2015).

mento e objeto de uma herança memorial

Os almanaques, para Park (1999), foram

que o texto desenvolve o argumento de que

as primeiras peças de publicidade para

os Almanachs de Pelotas constituem um

comunicação de massa. Segundo a auto-

patrimônio cultural documental da cidade.

ra, a ideia inicial deles continha intenção publicitária, característica facilmen-

Almanaques como
tipologia de publicação
E como patrimônio
A cidade de Pelotas, desde fins do século XIX até meados do século XX, passou
por um processo de modificações urbanas atreladas ao surgimento de novas
indústrias que se instalaram em decorrência ou em paralelo à indústria saladeiril. Em ta l urbanidade emergente,
insurgiram-se novas formas de socialização e de lazer (circos, teatros, exposições). Consequentemente, intensificou-se o consumo em um cenário de ofertas,
que tanto atendiam como criavam novas
necessidades, voltadas a um público crescente: o assalariado. Itens que atendiam
para além das necessidades básicas tornavam-se, progressivamente, adaptados ao

te observável nos Almanachs de Pelotas,
atestadas pelo grande número de páginas
com reclames. Observa-se como a publicidade é aumentada, principalmente nos
almanaques de farmácia, em geral, produzidos por um laboratório que, por meio
deles, divulgava sua lista de produtos.
A cultura do impresso incorporou-se
aos novos modos de vida a partir de uma
linguagem a r ticu lada à modern idade
(CRUZ, 1996, p.82-83):
[...] a i mpren s a p er ió d ic a v i r a mo d a e
transforma-se no principa l produto
da cu ltura impressa, e o periodismo
emerge como um impor ta nte espaço de
renovação da cultura letrada. Mais ainda,
no ambiente da metrópole em formação,
a imprensa periódica apresenta-se como
foco fundamental de formulação, discussão
e a r t icu lação de concepções, processos
e práticas culturais e de dif usão de seus
projetos e produtos. (CRUZ,1996, p.83)

consumo de uma população maior, adquirindo versões mais baratas, em parte,
decorrentes do próprio processo industrial (DENIS, 2000).

A autora em questão, obser va em São
Paulo, contexto por ela estudado, a reciprocidade existente entre a cidade e o

E foi o que aconteceu com os impres-

conteúdo dos impressos periódicos, em

sos a partir de meados do século XIX. A

mútua inf luência, como se fossem espe-

difusão de produtos gráficos, dentro os

lhos que se ref letem. Também isso pôde

quais os periódicos (revistas ilustradas e

ser observado nos Almanachs de Pelotas.
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Vale destacar que, como na etimologia da palavra que dá nome a esse
tipo característico de publicação impressa, a mensuração do tempo é
um valor imanente. De acordo com Park (1999, p. 46),
[...] a pa lavra Almanach pode ter e aparecer com várias origens.
Do árabe al, e manach, computar, contar. Ela pode ser a junção do
árabe ocl-o e do grego mnu, mês. Nas línguas orientais a lmanha
significa estréia, alvíssaras (boas novas). Em sa xão, al-monght ou
al-monac seria uma contração para al-mooned que significa contendo
todas as luas. Originalmente, nossos ancestrais traçaram o curso
da lua sobre uma tábua de maneira à qual chamaram al-monagth
(para al-mooneld).

Em idiomas de diferentes culturas, os significados da palavra almanaque referem-se à mensuração do tempo transcorrido e à observação
das diferentes fases da lua. Do mesmo modo, observa Le Goff (2003),
quando enuncia que os calendários e os almanaques constituem objetos culturais e sociais capazes de permitir ao homem compreender os
sistemas de medida de tempo. E entende-se que medir o tempo é uma
forma discursiva de domar essa imperativa força autônoma. Portanto,
a origem dos almanaques pode ser entendida como uma espécie de
prolongamento dos calendários.
Desse modo, os almanaques podem ser entendidos como artigos de
ordenação do tempo, que expressam a busca do homem pelo controle do universo (LE GOFF, 2003; PARK, 1999). Um dado a lembrar é
que os almanaques, de periodicidade anual, normalmente eram vendidos ou distribuídos nos últimos meses anteriores à sua edição, junto
às festividades de final de ano, datas demarcadas, justamente, pelo
calendário.
Os almanaques também podem ser associados às agendas e, até
mesmo, serem entendidos como precursores desses cadernos pessoais
que, usualmente, eram adquiridos antes de iniciar o seu ano de uso.
Park (1999) observa como era comum encontrar páginas ou espaços em branco, destinadas às anotações dos leitores nesta tipologia
de publicação. O cotidiano dos sujeitos passava, gradativamente, a
ser matéria escrita nos diários, que podem configurar um suporte
mnemônico de coisas possíveis de serem lembradas a partir da consulta de seu registro.
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O almanaque na versão impressa coin-

marco no qual “os almanaques mudam

cide com a invenção da imprensa e dos

para permanecer”, contemplando conteú-

tipos móveis por Gutenberg no século

dos vagos e gerais, possíveis de ser váli-

XV (ANASTÁCIO, 2014; DUTRA, 2005).

dos por um tempo maior e aproveitá-

A ssim, pode-se dizer que foi, com o
advento da tipografia, que a mensuração
do tempo passou a ser ofertada a todos,
sem distinção de classe, justamente, por
meio dos almanaques (PARK, 1999, p. 43).
Embora fossem publicações de periodicidade anual, segundo Anastácio (2014),
os almanaques não deveriam ser considerados nem periódicos nem anuais,

vel por pessoas diversas. Além do tipo
de conteúdo, alteram-se, ainda, termos,
vocabulários e questões relativas à sua
forma material e estética.
A longínqua data de origem desse tipo
de publicação aparece referida no prefácio da primeira edição dos Almanachs de
Pelotas, no ano de 1913, que diz “perde-

pois objetivavam ser perpétuos e perdu-

-se na noite dos tempos a creação do

ráveis, por conterem tabelas que permi-

Almanach e não seremos nós que, com

tiam calcular o tempo e a posição dos

paciência benedictina de rebuscadores de

astros e marés em qualquer época futu-

velharias, nos iremos dar ao trabalho de

ra. Os almanaques, ao longo do sécu-

assignalar a data precisa do seu appareci-

lo XVI, foram, inclusive, denominados

mento na terra” (PARADEDA, Florentino.

Reportórios dos tempos. Nessa mesma
linha, Park (1999) diz que os almanaques
perpetuam textos (e permite-se, aqui,

Prefácio ALM ANACH DE PELOTAS,
1913, p. 3)

incluir também imagens), concluindo que

No Brasil, é possível encontrar, já a partir

eles, pelos conteúdos contemplados, são

do século XVIII, os almanaques para as

atemporais. Segundo ela, repetem-se nas

cidades. Esses continham informações

suas páginas velhas preocupações ligadas

úteis, como tarifas de correio, horários

à saúde, receitas e conselhos.

de trens e tabelas de preços. No século

Entre os séculos XVIII e XIX, os alma-

XIX, também são encontrados os alma-

naques tornaram-se importantes formas

naques religiosos (os quais contempla-

de instrução e de propaganda, assumin-

vam preces, a vida e os dias de santos)

do, também, vieses temáticos e agregan-

e os almanaques literários (PARK, 1999).

do conteúdos mais variados como aqueles

Os almanaques iam longe. Além das cida-

de cunho moralizante, as curiosidades, as

des, chegavam nos povoados distantes e

poesias, as charadas, os jogos e a medi-

rurais. Em alguma medida, nivelavam a

cina doméstica, com objetivo de informar e entreter (DUTRA, 2005). Segundo
Park (1999, p.64), o século XVIII é um

informação entre públicos diversos, entre
o urbano e o rural, o central e o periférico, o moderno e o antigo.
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Ainda, de acordo com Park (1999), no país, os almanaques tiveram
importância na consolidação do projeto civilizatório, funcionando
como manuais de prescrições das ideias de progresso e desenvolvimento. A autora observa como os almanaques são recheados de
preceitos morais e normas de conduta, os quais prescreviam hábitos e
modos. Além disso, por serem diversos em seus conteúdos, por divulgarem estabelecimentos comerciais e eventos importantes no calendário, de acordo com Cardoso (2009), os almanaques constituem potenciais fontes de pesquisa.
Para muitos autores, o almanaque não deixa de ser um livro (PARK,
1999), definido, ainda, como “o livro dos livros” (CHARTIER apud
PARK, 1999, p. 13). No caso dos Almanachs de Pelotas, no prefácio do ano de 1928, o editor o caracteriza como “o livro da cidade”
(ALMANACH DE PELOTAS, 1928, p. 3), também assim nominado
por outra fonte, pelo jornal da cidade, Diário Popular, no ano de 1924
(MICHELON, 2001).
Independentemente de classificação, o fundamental dos almanaques
é seu caráter de ordenar, organizar e controlar o tempo, figurando
espécies de calendários e agendas, estabelecendo um vínculo de empatia e consulta. Pela sua inserção diária na vida das pessoas e pela sua
disseminação em grande escala, tornaram-se expressões da modernidade — ou de um projeto de modernidade — o qual, segundo Le Goff
(2003), embasa-se no caráter de massa e na cultura da vida cotidiana.
No presente, o tratamento que é dado aos almanaques em arquivos,
museus, bibliotecas e instituições de memória é o de um bem, entendido como parte do patrimônio cultural da instituição e da comunidade ao qual se refere.
O patrimônio é um produto do trabalho da memória, uma ferramenta
ideológica da memória social. E o tempo é um elemento estruturante
do patrimônio, uma ponte que estabelece fluxos contínuos entre o que
foi e o que é. Assim, a construção do patrimônio é uma prática social
produtiva, simultaneamente, atribuidora e consolidadora de valores.
No entanto, o grau de valorização e o uso que cada grupo faz dos bens
que lhes dizem respeito como patrimônio são regulados por vetores
de diversas ordens, que as pessoas do grupo possuem. E desse modo, o
patrimônio cultural vem a ser a representação de uma dada sociedade
em determinado tempo e espaço (FONSECA, 2005).
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Os almanaques, aos quais nos referimos,

induzida pelo prefácio do Almanach de

são bens culturais que integram o patri-

1919, que afirma haver intensa procura

mônio da cidade. Por um lado, porque

pela publicação:

representam uma tipologia de publicação que guarda em si um modo de viver
daquela sociedade, por outro, porque
como bem da cultura material é um repositório de tempo que opera como a ponte
entre o agora e o antes. Dessa forma, na
seção seguinte, desenvolve-se a análise do conteúdo editorial e, também, dos
aspectos grá f icos dos A lma nachs de
Pelotas, observando os indícios de tempo
e contexto que traduzem.

Almanachs de Pelotas:
“o livro da cidade”

[...] consignamos, com particular satisfação, o facto de, ainda que augmentadas de
anno para anno, as edições do Almanach
de Pelotas terem sido exgottadas umas e
quase outras, o que significa a acceitação
obtida pelo Almanach de Pelotas, traduzida ainda no augmento crescente daquelles
que annunciam em suas paginas. É com
esta acceitação e com auxilio dos honrados industrialistas e comerciantes locaes
que contamos para proseguir e vencer.
(ALMANACH DE PELOTAS, 1919, p. 4)

Calcula-se que era vendido pelo mesmo
preço que almanaques de outras cidades, incluindo os do exterior. A sua cotação também equipara-se aos livros mais

Os Almanachs de Pelotas foram edita-

baratos de literatura francesa e situava-se

dos anualmente entre os anos de 1913 e

em um valor médio dentro das opções de

1935, totalizando 23 edições. A publica-

revistas de moda (LIMA, 2015).

ção foi fundada por Dr. Antonio Gomes
da Silva, Ignácio Alves Ferreira e Capitão
Florentino Paradeda, grupo que se fazia
assinar por Ferreira & Cia. No ano de
1919, ocorreu mudança na direção, a
partir daí creditada como de cargo exclusivo do Capitão Florentino Paradeda.

A maior parte das edições dos Almanachs
inicia com páginas introdutórias, seguidas das seções Variedades, Propaganda
e Informações. As páginas introdutórias continham fotografias de alguma
figura ilustre, prefácio e páginas com
o calendário de cada mês, indicações

A p opu l a r id ade do s A l m a n ac h s de

das fases da lua, dias santos e feriados.

Pelotas pode ser observada na sua tira-

A seção Variedades, a mais ampla, trazia

gem. Embora não se tenha encontrado

informações diversas e textos também

dados relativos a isso, Marroni (2008, p.

diversos (literários, de curiosidades, de

214) garante que o referido título foi o

guerra, charadas, poesias, receitas etc.).

mais famoso da cidade, dentro da tipo-

Conteúdos relativos a conduzir e organi-

logia de publicação almanaques, justa-

zar a vida prática dos cidadãos ficavam a

mente por ter sido o de maior volume

cargo da seção Informações, que continha

de produção. Tal informação pode ser

taxas de correios e telégrafos, horários de

135

C ADERNO
ATEMP O Nº5

trem, impostos a serem pagos em cada mês do ano corrente, impostos
de selo, serviços municipais (como de limpeza, de água e de esgoto),
câmbio e valores de moedas, informações para pecuaristas e agricultores (como taxas pluviométricas, tabelas para épocas de plantio, de
colheita e fases da lua) etc. Já a seção Propaganda destinava-se à cidade e a seus empreendedores. Eram frequentes os textos que exultavam o desenvolvimento do município, muitas vezes acompanhados de
fotografias. Figuras ilustres e estabelecimentos importantes também
ganhavam espaço nesta repartição (LIMA, 2015).
Quanto aos seus aspectos gráficos, a presente análise busca observar o
emprego de tecnologias e analisar questões concernentes ao que configura a sua materialidade como formato, suporte, tipo de impressão de
texto e imagens.
Por esta visão, Park (1999) comenta sobre os temas dos almanaques
praticamente não se alterarem e que são as mudanças tipográficas 4
que permitem o enquadramento de cada título em uma dada época.
No objeto específico, aqui analisado, a questão visual era essencialmente importante na publicação, uma vez que, com frequência,
os seus prefácios enfatizam o uso e a aquisição de clichês em suas
edições. O uso desses clichês, principalmente fotográficos, eram colocados como fator de distinção e valorização do periódico.
Os Almanachs mediam entre 13x19 cm e 13x21 cm no formato fechado, variando de acordo com a edição. Com relação ao número de páginas, observou-se que a edição mais exígua foi a primeira, de 1913,
com 144 páginas, e a maior foi a de 1923, com 363 páginas (LIMA,
2015). Era comum haver muitas páginas não numeradas (como as que
continham fotografias, reclames etc.) e, em alguns casos, não se tem
certeza se estão faltando páginas ao final dos exemplares consultados.
O número de páginas contado diz respeito à última numerada que os
exemplares analisados contêm.
Os Almanachs foram confeccionados a partir da técnica tipográfica com a presença dos acima referidos clichês fotográficos e, ainda,
de ilustrações. Nas publicações de 1913 a 1920, as impressões foram
4

Pensa-se que, por não ser da área gráfica, a autora quando fala de tipografia, refere-se a modificações

gráficas como um todo (não só especificamente aos tipos), observadas nestes artigos que eram impressos por meio do processo tipográfico.
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realizadas pelas Officinas Typográficas

utilizavam um papel de maior gramatu-

do Diário Popular; de 1921 a 1928, as

ra e, algumas vezes, impressas em várias

edições foram impressas na Tipografia

cores e em litografia. Parece haver, ainda,

A Guarany e, de 1929 a 1935, as impres-

a associação de diferentes técnicas de

sões se deram nas Oficinas tipográfi-

impressão em algumas das capas.

cas da Livraria do Globo (GASTAUD
e S I LVA , 2 010 ; L E S C H KO , 2 011).
Seu miolo era impresso em papel jornal
(de baixa gramatura e poroso) e, suas
capa s, em papel ma i s espesso e, em
alguns casos, fazendo uso de outras técnicas de impressão.
Na técnica de impressão tipográ f ica,
textos e imagens eram transferidos para
a matriz em momentos distintos, causando limitações. Era frequente que textos e
imagens compusessem espaços delimitados que pouco relacionavam entre si.
A enc ader n aç ão do s A l m a n ach s de
Pelotas é o tipo mais simples, mais barato e mais rápido de ser feito. Chamada
de encadernação do tipo canoa, é feita
dispondo-se uma página dentro da outra
com a colocação de grampos na dobra do
formato aberto. Embora tendo a tipologia livro como análise, Cardoso (2005) faz
uma ponderação possível de ser aplicável
ao caso dos objetos deste estudo, uma vez
que a utilização desse tipo de encadernação tinha por objetivo baratear o impresso, tornando-o acessível a uma parcela

Sobre o número de cores de impressão
nos Almanachs de Pelotas, havia variação
de edição para edição, tanto com relação
ao miolo quanto com relação às capas.
Os miolos eram normalmente impressos em uma cor, quase sempre preta e,
por vezes, azul, vermelho ou verde. Essas
outras cores eram mais empregadas em
páginas de reclames do que em textos.
Há, ainda, alguns casos raros de impressão de mais de uma cor nas páginas internas. Já nas capas, era comum o uso de
mais de uma cor.
Os est i los orient adores da composição dos Almanachs de Pelotas mesclaram influências do Art Nouveau e do Art
Déco, embora o primeiro tenha presença
mais notória e constante. A saber, o Art
Nouveau foi um estilo decorativo internacional, composto por uma profusão de
formas orgânicas, f lorais, femininas, em
curvas assimétricas, que se entrelaçam,
somadas ao uso de cores vivas. No Art
Déco, predominam formas geometrizadas e linhas verticais.

maior da população. Assim, ao se baixar

Para uma aná lise mais sistemá-

o va lor de produção com esse recur-

tica acerca dos aspectos gráfi-

so, poder-se-ia investir mais nas capas,

cos dos A lmanachs, este traba-

elemento de primeiro impacto de qual-

lho par te da metodologia empregada

quer periódico, tornando os exemplares

por Fon seca (2012) — na a ná l ise de

mais atraentes. As capas dos Almanachs

re v i s t a s — s o f re ndo a l g u m a s ad a p -
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t aç õ e s e m f u n ç ão d a s r e c o r r ê n c i a s g r á f i c a s e n c o nt r ad a s .
Assim, os tópicos analisados são capas, miolos, ilustrações, fotografias
e ornamentos.
As capas, nos Almanachs de Pelotas, empregavam papel de gramatura
maior e mais liso do que o dos miolos. Em sua maioria, fazem uso de
impressão em tipografia e, em algumas, a litografia, por vezes combinada com o uso de clichês fotográficos. Acredita-se que o emprego da
litografia e a utilização de fotografias objetivaram aumentar o impacto visual. Nas capas com impressão tipográfica, devido às suas limitações, observa-se o emprego de menos cores.
De maneira geral, as capas não seguem um padrão determinado.
O aspecto mais recorrente e, ainda assim, não aparece em todas, foi
a utilização do título do exemplar no topo da capa. Os tipos utilizados para nominar a publicação diferem-se uns dos outros. Parece que
não havia preocupação em relacionar produto e identidade gráfica.
Sempre, após o título, aparecem o ano da edição e a assinatura da
direção do periódico.
Figura 1 – Capas 1913 e 1929.

Fonte: A lmanachs de Pelotas

1913 e 1929, capas. Acer vo da
Bibliotheca Pública Pelotense.

Como exemplos, são trazidas as capas de 1913 e de 1929 (FIGURA 1),
por empregarem, respectivamente, as técnicas tipográfica e litográfica
com clichê fotográfico. No ano de 1913, percebe-se que a capa é bastante textual e emprega apenas uma cor. Trata-se de um dos casos em que
o título do periódico vem centralizado, praticamente misturado aos
reclames encontrados nos topos e nas bases da composição. De estrutura bastante rígida, aplica, como único recurso de destaque, o suporte na
cor rosa, contendo uma tarja central na cor preta, onde aparece o título.
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Com relação aos miolos, as páginas interna s dos A l ma nach s de Pelot a s era m
confeccionadas em papel jornal, de baixa
gramatura e poroso, exceto pela inserção de algumas páginas de outras cores
(rosa, verde ou azul), em papel mais liso e
encerado, e de folhas mais espessas brancas, também mais lisas, para reprodução
de fotografias e de algumas ilustrações.
O miolo era impresso, normalmente na
cor preta, sendo em alguns casos substituída por outra cor e, em raríssimas
vezes, impresso com duas cores. O único
exemplar no qua l foram encontradas
Figura

2

–

Impressão em duas

cor es no m iolo.

Fonte: Almanach de

Pelotas 1914, p.8 e p.9.
Acervo da Bibliotheca
Pública Pelotense.

impressão em duas cores, em páginas do
Além de elementos textuais, há uma

miolo, como nos calendários das pági-

única ilustração diminuta de um auto-

nas introdutórias e nas páginas de vários

móvel (integrando um dos reclames)

reclames, foi em 1914, com o emprego das

e or na mentos geomét r icos e l i nea-

cores preto e vermelho (FIGURA 2).

res, mais próximos das características
da Art Déco.

Estruturalmente, manteve-se um mesmo
padrão de mancha gráfica, que poderia

A capa do ano de 1929 é um dos exemplos

variar conforme a dimensão da edição.

nos quais a impressão se dá por meio da

No geral, as margens externas e inferio-

litografia e há a aplicação de uma fotogra-

res eram maiores, quando comparadas

fia. O nome do periódico aparece no topo,

às suas respectivas internas e superiores,

e a curvatura com a qual está disposto,

conforme Figura 3. Algumas vezes, elas

bem como a presença de pontilhados

são tão estreitas que a leitura fica preju-

irregulares — e diferente de retículas —

dicada com parte do texto comprometi-

são indicativos do processo de impressão

do pela encadernação. Não se sabe se o

referido. Além disso, há destaque para o

problema existia na encadernação origi-

uso da cor vermelha, ao fundo, contras-

nal ou se ocorreu com encadernação feita

ta ndo com a imagem fotog rá f ica em

posteriormente pelos usuários ou pela

preto e branco e demais elementos na cor

instituição de guarda do bem.

preta. A imagem, apresentada ao centro,
é a fotografia de um importante edifício da cidade, a sede do Banco Pelotense.
O Banco foi criado em 1906, em momento
favorável ao da economia da cidade.

139

C ADERNO
ATEMP O Nº5

Figura  – Mancha gráfica e margens.
Fonte: A lmanachs de Pelotas 1920, p.II e

p.III. Acervo da Bibliotheca Pública Pelotense.

Figura 4 – Cabeçalho.

Fonte: Almanachs de Pelotas 1920, p.62; 1935, p.46.
Acervo da Bibliotheca Pública Pelotense.

O cabeçalho das páginas internas, na margem superior, continha o título do periódico,
ano e número da página (este sempre próximo à margem externa), alinhados horizontalmente uns aos outros. O título não manteve padrão de tipografia nem de tamanho ao
longo das edições (FIGURA 4), mas se manteve sempre escrito em caixa-alta e centralizado. A não padronização do nome do periódico já havia sido enfatizada na observação das
capas, e esses fatos ocorreram porque a publicação não desenvolveu uma marca própria.
A mancha gráfica textual apresenta-se, majoritariamente, com apenas uma coluna, com alinhamento justificado (FIGURA 5). Abaixo, apresentam-se exemplos de textos
mais longos, os quais, somados à estruturação em uma única
coluna podem denotar rigidez e monotonia, características
essas, por vezes, atenuadas com a utilização de títulos rebaixados, trabalhados com outros elementos gráficos, criando
mais espaços de respiro e, assim, agregando maior impacto visual à composição. Tais recursos, na figura a seguir,
aparecem, somente, no primeiro exemplo deste grupo
de imagens.

Figura

5

–

D i a g r ama ç ã o

em

u ma

coluna.

F on t e : A l m a n a c h s d e P e l o t a s 1 91 3 , p . 3 e p . 4 ; 1 9 2 0 ,

p.7 2 e p.73 ; 19 2 8 , p.7 2 e p.73 e A l m a n aque de Pe lot a s ,

1935, p.IV e p.V. Acervo da Bibliotheca Pública Pelotense.
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Também, houve a utilização de recursos para quebrar
um pouco a rigidez da estrutura da página, com usos de
outros elementos gráficos e trabalhando os títulos de
forma diferenciada (FIGURA 6).
Embora raros, há casos de utilização de mais de uma
coluna, principalmente aplicadas em textos mais curtos
(FIGURA 7). Outro recurso, igualmente pouco empregado, é a utilização de blocos desencontrados. O recurso cria
Figura 6 – Títulos rebaixados e

áreas de respiro e quebra a rigidez.

or nam enta dos em di agr amação

em uma coluna. Fonte: Almanachs

de Pelot a s 192 0, p.69; 1928, p.102 e
A l m a n aq ue de Pe lot a s , 19 3 5 , p.4 5 .
Acervo da Bibliotheca Pública Pelotense

Nas capas estavam as ilustrações mais elaboradas em termos de composição, especialmente pelo uso de cores e aplicação de degradês
e de variações tonais. Nas páginas do miolo
também foram encontradas ilustrações obtidas pelo uso de clichês no processo tipográfico.
Mais uma vez, não foi observado padrão, sendo
elas variadas em termos de traço e estilo.
Ilustrando o conteúdo editorial do periódico,
detectou-se, a partir de 1918 até 1935, a inclusão de desenhos de mulheres junto aos calendários de cada mês, em diferentes edições
(FIGURA 8). As ilustrações são compostas por
imagens contendo mulheres em estilo clássico,
à semelhança de deusas greco-romanas e míticas. Ao mesmo tempo, se veem linhas orgânicas, formas botânicas e fluidez nos tecidos,
que remetem às inf luências do Art Nouveau.
Havia uma série de imagens diferentes que

Figura 7 – Diagramação em duas colunas

e uso de blocos de texto desencontrados.
Fonte: Almanachs de Pelotas 1930, p.139; 1914,

p.93; 1930, p.73; 1930, p.90; 1924, p.140; 1934,
p.131. Acervo da Bibliotheca Pública Pelotense.

acompanhavam cada um dos 12 meses, repetidas ao longo das edições, apenas variando o
mês ao qual eram associadas. São ilustrações
pequenas, cerca de 2 cm de altura, compostas
por traço fino, apenas contornadas.
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Figu r a 8 – Deta l h es d os c l ic h ês

com ilustr ações de mu lh er es qu e

o r n am e n t avam o s ca l e n d á r i o s d e
1935. Fonte: A l m a n aque de Pelot a s 1935.
Da esquerda para direita e de cima para baixo,

i lu st rações referentes aos meses de ja nei ro
a dezembro respectiva mente. Acer vo da
Bibliotheca Pública Pelotense.

Outro exemplo de uso de ilustrações no
conteúdo editorial deu-se por meio de
clichês com figuras femininas em vinhetas, como elementos decorativos e de
finalização de textos, com os quais não
estabelecia m nen hu ma relação. Essa s
imagens eram comuns após os editoriais
e, também, após outros textos mais longos.
Tais clichês (FIGURA 9) são usados no
decorrer dos anos, tendo sido a primeira aparição na edição de 1914. Algumas
dessas ilustrações foram encontradas em
Figura 9 – Detalhes dos clichês com ilustrações

de mulheres usados em vinhetas. Fonte: Almanach
de Pelotas. A primeira ilustração é de 1914, as próximas

três encontram-se na edição de 1915 e a última na edição
de 1927. Acervo da Bibliotheca Pública Pelotense.

outra publicação do período, levando a
crer que possivelmente eram impressos
na mesma gráfica do periódico estudado
nestes anos (gráfica do Diário Popular) ou
que havia venda e intercâmbio de clichês
entre diferentes gráficas.
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F igu r a 10 – P oe mas c om i lust r aç õe s f l or a i s .

Figura 11 – Ilustração pensada para

da Bibliotheca Pública Pelotense.

1918, p. 161. Acervo da Bibliotheca Pública

Fonte: Almanach de Pelotas, 1915, p.83; 1921, p.94. Acervo

o conteúdo. Fonte: Almanach de Pelotas,
Pelotense.

Outros exemplos de ilustrações aparecem junto à seção

Um exemplo mais raro é uma ilustração

Variedades em poemas (FIGURA 10). Nesses casos, são

pensada e produzida para um conteú-

elementos f lorais compostos de linhas bastante finas e

do específico (FIGURA 11). Trata-se, de

características de gravuras em metal, suporte utilizado

um material textual curto, o “Hymno do

para a confecção dos clichês. São meramente decorati-

Tiro”, da seção Variedades, para o qual

vas, sem associação com os textos.

é usada a ilustração de um homem com
arma em riste.
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Figura 12 – Fotografias de conteúdo edito-

ri a l em diferentes pa péis e tama nho de
folha. Fonte: Almanach de Pelotas, 1913, p.98;

1917, s.p., entre p.24 e p.25; 1919, s.p., antes da p.3.
Acervo da Bibliotheca Pública Pelotense.

F ig u r a 13 – F o to gr a f i as ass o c i a das a t e xtos .

Fonte: Almanach de Pelotas 1914, p.14 4 -145 e p.224 -225.
Acervo da Bibliotheca Pública Pelotense.
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Figura 14 – Fotografias

recortadas associadas a
textos. Fonte: Almanachs

de Pelotas 1918, p.129; 1923,
p.334. Acervo da Bibliotheca
Pública Pelotense.

As fotografias eram usadas para ilus-

a um conteúdo. Poderiam estar próximas

trar o conteúdo editorial (muito mais do

ao texto ao qual se atrelam ou espalha-

que as ilustrações), prioritariamente das

das ao longo de toda extensão da publica-

matérias sobre o progresso da cidade e,

ção. Também, aparecem clichês fotográfi-

também, pelo retrato de figuras ilustres.

cos que não em páginas isoladas, mas sim

As fotografias também eram usadas nos

atrelados a textos (FIGURA 13).

reclames.

Com menor frequência, encontram-se

A maioria de fotografias era veiculada em

situações de maior integração entre foto-

uma página inteira, por vezes em folhas

grafia e texto nas composições, mesmo

brancas de maior gramatura e lisura (as

que ainda associadas a caixas de textos

quais permitiam maior qualidade) ou nas

ba st a nte “ du ra s” e ret a ng u la res. Na

folhas de papel jornal — quando da apre-

Figura 14, dois exemplos interessantes:

sentação dos conteúdos do periódico. Por

o primeiro, pelos ornamentos agregados

vezes, as fotografias vinham em folhas

e que dão à composição com a fotogra-

de tamanho diferente, menores ou maio-

fia um aspecto mais assimétrico e irregu-

res, com dobras. Na Figura 12 podem ser

lar, rompendo com molduras mais rígi-

vistos exemplos de inserção de fotografias

das; e, o segundo, por apresentar recorte

em papel jornal, em folha mais espessa

fotográfico fazendo contorno na silhueta

e mais lisa, e em folha com dobra. Nem

masculina.

sempre essas imagens estavam vinculadas
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Por fim, a última categoria de análise refere-se aos
ornamentos, recorrentes nos reclames, mediante
a utilização profusa de molduras. Os ornamentos
também eram recursos importantes nas capas e nas
folhas de rosto (FIGURA 15). Nelas, evidenciam-se as
influências dos estilos Art Nouveau e Art Déco.
A superposição dos estilos referidos, em um processo que não apresenta rupturas claramente delineadas,
pode ser notada no uso indistinto de características de
ambos, em uma mesma composição. Há exemplos em
que as formas botânicas e as linhas sinuosas somam-se
Figu r a 15 – Or nam en tos nos esti los esti los

às linhas retas e formas geométricas.

Art Nou v eau e Art Déco em páginas de rosto.

Como dito, as ornamentações mais evidentes nos

Fonte: A lma nach s de Pelot a s 1919, s.p.; 1924 , s.p..

A l ma nach s, fora m a s moldu ra s, recorrentes em

Acervo da Bibliotheca Pública Pelotense.

reclames. Aparecem outras formas de adorno, como
pequenos desenhos ou fios, em vinhetas com propósito
de delimitar conteúdos, ocupar espaço e decorar.
Os ornamentos também eram usados para decorar
títulos, como forma de destacá-los. Na maioria das
vezes, eles aparecem rebaixados na página, inseridos
em um espaço com maior área de respiro. Ao lado
(FIGURA 16), veem-se títulos ornados por grafismos,
nos quais se observam as características do Nouveau
e do Déco, por vezes, inclusive, superpostos em uma
mesma situação.

Figur a 16 – Ornamentos nos

estilosArt Nouveau e Art Déco

em páginas de conteúdo editorial. Fonte: Almanachs de Pelotas

1915, p.183; 1918, p.121 e p.124;
1920, p.69; 1926, p.10 0 e p.122; e
Almanaques de Pelotas, 1934, p.45,
p.63 e p.130; 1935, p.3. Acervo da
Bibliotheca Pública Pelotense.
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Conclusão
A análise gráfica dos Almanachs permitiu melhor compreensão
sobre a materialização desse artefato, indicando referências estéticas presentes no contexto no qual circulou, além dos processos e
das técnicas que possibilitaram tal feito. Portanto, cada um desses
aspectos é um vestígio histórico, uma ponte sobre a qual nossa
percepção transita, evocando um tempo que não nos pertence, mas
do qual precisamos para nos situar em uma cadeia relacional de
pertencimentos.
A memória nos molda tanto quanto a moldamos, em um processo
contínuo que nos faz pertencer ao mundo compartilhado com outros
com os quais dividimos passados. No entanto, sem os evocadores de
memória, perdemos ou fraquejamos a certeza dos vínculos com aquilo
que nos parece ser a herança de um tempo que nos define. E é aí que
ingressam e atuam os bens culturais, na materialidade da sua existência e na imaterialidade da informação que neles está contida.
Os Almanachs de Pelotas são bens culturais com evidente capacidade
mnemônica que aportam uma profusão de elementos representativos
do tempo-lugar no qual foram produzidos e circularam. Todavia, cada
número, entendido como um objeto, na sua condição de produto gráfico, constitui-se como vestígio material, tangível de técnicas, tecnologias, processos, gostos e tendências de determinada sociedade. São
objetos que suportam memórias, referem a fatos, contam histórias e
representam modos de vida já superados. As seções, as opções técnicas e o próprio uso das imagens estão relacionados aos fragmentos de
uma sociedade que estava aprendendo, ainda, a explorar “o livro da
cidade”. Hoje, esse objeto nos ajuda a imaginar a cidade do início do
século XX, como se fôssemos uma testemunha daquele tempo. Por tais
notórias possibilidades e competências, vemos que neles reside uma
herança de tempo e uma vida passada, que coexistem atravessando as
décadas e permitindo que neles e através deles nos percebamos como
seres essencialmente históricos.

g
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Patrimônio Cultural,
diferença e representação
Nila Rodrigues Barbosa 1

O

patrimônio cultural pode aparecer,

noção de coletividade e da representação da

a nós, como uma função de excelên-

mesma. Este caráter de representação no

cia ligada à questão de identidade e preser-

patrimônio cultural, ligado à não represen-

vação da história de determinada socieda-

tação de diferenças e suas contradições, é o

de, no tempo. É uma iniciativa estatal, mas

que trataremos no presente texto.

ocorre também, como uma iniciativa de

Quando pensamos em patrimônio cultural,

grupos e comunidades que procuram entrelaçar seus membros por meio de preservação de elementos de referência do seu passado. O passado é algo denso, que é narrado
a partir do tempo presente, de forma sele-

1

Historiadora pela UFMG e Mestre

em Estudos Étnicos e Afro-orientais
pela UFBA.
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geralmente nos vêm à mente sociedades que
são dele detentoras. Não nos aparecem as
operações complexas (GONÇALVES, 2007),
os contextos sociais com atores em disputa, as escolhas e as não escolhas. Aparecem

tiva e de acordo com interesses daqueles

sociedades representadas. A representa-

que a empreendem, ou daqueles por quem

ção, no patrimônio cultural, é uma função e

são geridos. Sim, o patrimônio cultural tem

também uma ação. Envolve conceituação do

protocolos estabelecidos por uma ideia de

coletivo, age por acordos, convenções, trata-

nacional e esta é de forma imaginada que

dos, tratos, contratos, pactos, compromissos,

se estabelece. O patrimônio cultural pres-

etc. e, principalmente, acontece de forma

supõe uma operação no tempo presente, de

unilateral, embora possa ser socialmente

preservação selecionada para o futuro, uma

determinada e ideologicamente efetivada.
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Sociedades podem ser entendidas como

simbólicos variados, bem como os conceitos

sendo coletividades definidas de variadas

e práticas que conferem ordem, significação

formas, mas, para o presente artigo, vamos

e valor à totalidade do existente” (CASTRO,

problematizar o conceito, tomando a provo-

2002, p.2).

cação de Eduardo Viveiros de Castro, que
disse de uma perspectiva particular por
ele criticada, mas colocada em seu texto, e
também aqui, para ser confrontada. Uma
conceituação de sociedades como convivência em grupo em seus aspectos culturais e
simbólicos, ou seja:
sociedade é uma designação aplicável a
um grupo ou coletivo humano dotado de
uma combinação mais ou menos densa
de algumas das seguintes propriedades:
territoria lidade; recrutamento, princi-

Se o conceito de sociedade pode inferir
profundidade e capilaridade, o conceito
de Patrimônio Cultural, igualmente, pode
exigir mais do que usamos para defini-lo.
Observando transformações não semânticas, mas de atribuição de função que o patrimônio teve no tempo, a partir de mudanças
sociais, que ocasionaram mudanças epistemológicas, é possível perceber que, na atualidade, “qualquer objeto material, qualquer
espaço, qualquer prática social, qualquer

palmente por reprodução sexual de seus

tipo de conhecimento pode ser identifica-

membro s ; orga n i z aç ão i n s t it uc ion a l,

do, celebrado ou contestado como ‘patri-

relativamente auto-suficiente e capaz de
persistir para a lém do período de v ida
de um indivíduo; distintividade cultural
(CASTRO, 2002, p.2).

Este texto foi redigido para contribuir numa
discussão mais ampliada, na qual a antropologia, como disciplina, é esquadrinhada na
sua capilaridade para analisar grupos e coletividades, conceituando-os de forma a ver,
neles, diferenças irreconciliáveis que tornam
o conceito de sociedade, acima citado, um
tanto superficial para falar de determinada
sociedade.

mônio’ por um ou mais grupos sociais”
(GONÇALVES, 2015, p. 212).
Porém, permanece, principalmente, no senso
comum, a diferença entre patrimônio de
alguém, que diz respeito aos bens acumulados no tempo e o patrimônio cultural que é
referente àquilo que determinada sociedade foi se transformando no tempo. O senso
comum aqui é importante porque ele é um
elemento do diálogo estabelecido para as
transformações que acontecem na sociedade, no tempo, se tornem críveis como verídicas. Assim sendo, podemos “pensar os patri-

Interessa-nos, no texto de Viveiros de

mônios como sistemas de relações sociais e

Castro, principalmente, o caráter cultural

simbólicas capazes de operar uma mediação

que define uma sociedade, ou seja, o arca-

sensível entre o passado, o presente e o futu-

bouço de sentidos do coletivo, aspectos afeti-

ro” (GONÇALVES, 2015, p. 216). Existe um

vos, processos mentais e estruturais, “(...) o

trabalho a ser feito como patrimônio cultu-

conjunto de disposições e capacidades incul-

ral para que essas relações sejam percebidas

cadas em seus membros através de meios

e sua mediação aceita.
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De uma concepção de Patrimônio Cultural baseada na monumentalidade
da arquitetura da época colonial e imperial no Brasil, até o momento atual,
muita coisa mudou durante o processo (FONSECA, 2005). Inicialmente,
o valor atribuído a monumentos arquitetônicos como ruína, foi acrescentado do valor de perda, como atributo. Este determinava ações de restauro
e preservação com o sentido de recuperação e representação da história do
país, a ser contada para dentro e para fora. A perda, como atributo de valor
a ser concedido pela especificidade técnica de quem trabalha no patrimônio, chegou a ser pensada de forma mais ampliada para abarcar a cultura
pensada de forma mais ampla, para além da monumentalidade arquitetônica. Foi também criticada e apresentada como retórica (GONÇALVES,
1996) entre outros pontos, por ser essa uma contingência do tempo sobre
os bens materiais. Paradoxalmente, o patrimônio pensado como sofrimento, exclusão e discriminação, entre outros, ainda é pouco analisado
(BARBOSA, 2008). Esta discussão possui variadas facetas. Geralmente, a
memória é colocada no estudo do conceito por meio da discussão do esquecimento, ligado à face da memória, também inerente ao patrimônio cultural (SANTOS, 2006) e um atributo igualmente caro e merecedor de elogios
e críticas. Discutir memória não pode prescindir do estudo sobre os usos
do passado, sobre projetos de esquecimento para constituição da comunidade imaginada pelos Estados, geralmente de forma autoritária e nacionalista (BELL, 2001). Neste texto, nosso propósito é estudar o caráter de
representação do patrimônio cultural e suas contradições, por isso a questão da memória ficará de fora de nossa análise, devido ao escopo na nossa
proposta de reflexão, que procura ver algo de novo, recriado com perspectiva de futuro, na resistência e reinvenção do processo histórico, inerente
à constituição do patrimônio cultural, no país. Se essa sombra, esse pensamento dissonante não existisse como contradição ao patrimônio nacional,
este, possivelmente, não teria razão de ser. O passado é revelado, traduzido, recontado pelo presente, numa perspectiva muito pessoal e escolhida
cuidadosamente para pontuar o mesmo como permanência de determinadas coisas, pessoas, processos no tempo, para o futuro. Trata-se de uma
construção ideológica e muitas vezes entremeada de preconceitos e fobias.
Nos dias atuais, é possível ver catástrofes que incendeiam acervos e prédios
como um dilema na preservação e reverberação das histórias que os patrimônios guardam técnica e cientificamente. Causam comoção suficiente
para a percepção daquela ideia de perda, anteriormente discutida aqui e
chamam atenção para a fragilidade de acervos preservados e do quão pouco
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representativos eles podem ser, apesar do seu

subjetivas. Considerando as opiniões sobre

alto valor de perda. Deixamos muitas inter-

determinados conceitos de identidades eles

pretações potentes sobre o passado sobre si

alegam que, recentes estudos, sobre identi-

mesmo, de lado e, possivelmente, durante

dades, trouxeram à tona a ambiguidade do

anos preservamos elementos de patrimônio

conceito e que é necessário que se reveja o

cultural que poderiam ser usados em narra-

termo, na atual discussão teórica e política.

tivas ideais e naturalizadas e menos “reais”.

Identidades independentes, se são mencio-

Ou, pelo menos contraditórias e antagôni-

nadas no social, nas ciências e humanida-

cas e interessantes para sabermos mais sobre

des, nos movimentos sociais, entre outros

nós e nossas relações sociais.

tendem a significar muito se entendida no

Análises sobre o patrimônio cultural dependerão de onde olharmos e dos paradoxos
importantes de serem nomeados e anali-

sentido forte da palavra, pouco no sentido fraco da palavra, ou nada devido à sua
ambiguidade.

sados. Um deles: o Patrimônio Cultural,

Brubaker e CooperSource (2000) confron-

quer dizer de representação de determi-

tam as teorias sobre identidades e dizem que

nada e autonomeada coletividade perante

o fato de elas estarem sempre em movimen-

outro e o que ela é após sua passagem pelo

to e serem múltiplas, tiram, das mesmas, a

tempo e como chegou ao seu estágio pere-

racionalidade necessária ao entendimen-

ne. Entretanto, a perenidade traz algo de

to das políticas de identidade2 . Para eles, as

purgação inerente ao caminho percorrido

principais fontes de difusão e divulgação do

para se chegar ao estágio atual. O purgar

conceito de identidade seriam: a filosofia

diz de limpar, purificar. Está diretamen-

ocidental relacionada à mudança e diversi-

te ligado a escolhas. Mas, por que esco-

dade, a linguagem e uso vernacular do léxi-

lher e o que escolher? Uma das formas de

co, as Ciências Sociais com o discurso sobre

responder a estas perguntas pode ser admi-

a crise de identidade e a psicanálise (Freud)

tir que, possivelmente, é para nos posicionar

na questão do “eu” aproveitando a etnologia

perante outros. Trata-se, portanto de uma

para estudo da discriminação.

escolha para identificar um coletivo e suas
relações. Para continuar no tema da representação, precisamos dialogar com a questão das identidades e seus sentidos e aplicações. Vamos problematizar o termo a partir
da leitura do texto Beyond “Identity” de
Brubaker e CooperSource (2000). Os autores
compreendem que “Identidade” é um concei-

Dois tipos de categorias são referidos pelos
autores: a categoria de prática (Bordieu) e
categorias de análise. A primeira é categoria da experiência social, do cotidiano, utilizada pelos sujeitos sociais. Por categorias de
análise, entendem-se aquelas utilizadas pelos
2

Que se refere ao projeto político de determinados grupos

to que pode ser visto como fluido e, possi-

sociais reprimidos ou subalternizados. Que apela para a soli-

velmente, incapaz de dar conteúdo a formas

dariedade intragrupo, no sentido de mantê-lo unido na luta

diversas de vivências sociais em grupo, ou

2019, p. 56).

por direitos e representação (WOODWARD apud ILGES,
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cientistas sociais. Identidade é tanto uma categoria prática como uma categoria de análise. Para os autores, é preciso entender como o que é descrito como múltiplo, fragmentado e fluido pode ser conceituado identidade.
O múltiplo, fragmentado e fluido, apontados pelos autores, dizem respeito à
categoria da prática. Corresponde a uma realidade sobre a qual se debruça
o analista. Assim sendo, nos estudos culturais, por exemplo, mas também
em outros, como Bauman (2005) aborda-se a prática em sua multiplicidade. Falam de identidades no plural. No plural, é mais producente, embora
mais difícil, aplicar categorias de análises, do que observar analiticamente
a realidade com singularidade ou uniformidade.
Identidade possui usos e entre os principais usos está a identidade como
fundamento do ativismo político e social que se opõe à instrumentalização de onde quer que venha; demonstra, como a ação individual e coletiva
que pode ser dirigida por autoentendimento e não por um suposto autointeresse universal; compreendida como fenômeno coletivo, a identidade se
apresenta como parte do social, pois se refere à uniformidade de grupos ou
categorias sociais; pode ser entendida como aspecto fundacional e cultivado como algo valioso em níveis individuais e coletivos.
O uso prático e social de identidade é, frequentemente, confundido.
Na perspectiva processual de autoentendimento coletivo ou individual,
identidade é compreendida, muitas vezes, como produto inerente ao
ativismo político ou social, como produto efêmero de múltiplos discursos
competitivos, identidade é evocada para realçar a múltipla natureza fragmentada do “eu” contemporâneo, vigente na literatura influenciada por
Foucault e também nos estudos culturais e pós-modernos, bem como em
alguma literatura de etnicidade.
Os autores não estão convencidos de que a identidade é indispensável,
porque eles acreditam que o sentido da palavra identidade não comporta todos os sentidos atualmente atribuídos à mesma. Apontam que existem entendimentos fortes ou fracos de identidade. O entendimento forte
pressupõe que identidade é inerente ao humano. Todos têm, ou deveriam ter, identidade, sejam indivíduos ou grupos. Identidade é algo que as
pessoas podem ter, independente se tenham ou que possam ainda descobrir. A concepção forte de identidade confronta a noção marxista de classe
e presume a noção de grupos fronteiriços com características parecidas.
Enfim, identidade, nestes grupos, possui uniformidade ou quase uniformidade com distinção entre o “eu” e o “outro” e entre os de dentro e os de fora.
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Por seu turno, o uso fraco da identidade,

está contida a necessidade de especificar os

lida com a noção desta como fragmenta-

agentes que fazem a identificação. E esta não

da, múltipla, instável, em fluxo contingente,

irá permanecer inerente à sociedade, mesmo

construída, negociada, entre outros. Corre
o risco de não ser conceito, de ser postura,
ao invés de palavra que carrega significado.
O senso comum de identidade diz de algo
persistente no tempo, o que não é considera-

que seja dada por agentes poderosos, como o
Estado. A identificação e a autoidentificação
não podem ser contextuais. Podem variar
muito.

do pelo uso fraco da identidade, em termos

Falamos, portanto, de exibição de um social

teóricos. Tal postura, propicia uma elastici-

autonomeado e coletivo, pensamos em

dade ao termo que compromete o trabalho

elementos que serviriam para consolidar,

teórico consistente.

para este coletivo, cada parte ou versão do

Brubaker e CooperSource (2000) apresen-

todo que o identifica e coaduna. O primeiro

tam três conjuntos de termos para substituir

destes talvez seja o próprio reconhecimen-

o termo identidade, sem prejuízo de senti-

to do patrimônio cultural como instituição

do, nas questões apontadas pelos autores

imbuída desta tarefa. Não um agente, mas

que trabalham com a identidade no sentido

um braço do agente que, no viés que estamos

fraco. O primeiro conjunto é Identificação,
categorização, porque é intrínseca à vida
social. O segundo seria a autoidentificação,

aqui abordando, seria o Estado.
No Brasil, o patrimônio cultural aparece

posição social porque, podendo ser variável

primeiro como uma ideia em um contexto

no tempo, tende a ser estável em nível indi-

específico de redescobrimentos, por parte

vidual e corresponder à autoclassificação,

de intelectuais e artistas, de uma diversidade

também em grupos. O último conjunto de

cultural, no país, que eles pareciam sistema-

termos, comunidade, conexão, diz respei-

tizar como conhecimento de alta relevância

to a grupos cujos membros estão ligados

e querer reescrever com tintas de nacionali-

por laços que unem as pessoas. A conexão
e vivência em comum, pode unir as pessoas
no sentido do pertencimento a um grupo
distinto, com características próprias e
solidárias.
É importante essa longa digressão sobre o
texto, porque observamos que o patrimônio
cultural e suas relações podem ser analisa-

dade, a partir daquele momento.
Uma visão que parecia composta de diferentes matizes, ora carregados na percepção
de variados “outros” para compor um único
ente nacional, ora feito de diversidades, que,
em suas contradições, cores, sabores ritmos,
etc., comporiam um todo, de diferenças e,

das considerando essas categorias. O concei-

como tal, enlaçadas, em conflito e em cons-

to de Identificação nos parece, particular-

tante recriação no território geográfico.

mente, útil. Na sua aplicação, para análise,

A correspondência entre Luiz da Câmara
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Cascudo e Mário de Andrade oferece uma perspectiva muito interessante da atuação de Mário de Andrade na busca do Brasil “real” (CASCUDO,
2010)3 .
Consideramos Mário de Andrade o estimulador de uma ideia de
patrimônio cultural, no Brasil, pautada na sua diversidade, com
valores paritários dos variados Brasis que poderíamos ter. Porém, para
institucionalizar patrimônio, no Brasil, como possibilidade de união
nacional, em torno de um elemento original, que pudesse, de certa forma,
ainda, possibilitar a unidade nacional, a partir da unidade territorial,
composta de diversidade e não unicidade, foi preciso trabalhá-la em nível
de aparato estatal e burocrático.
Embora Mário de Andrade ter sido aquele que escreveu o decreto da criação do patrimônio cultural no Brasil, não foi ele quem o institucionalizou.
Não cabe, no escopo deste artigo, explorar o papel de Mário de Andrade no
reconhecimento do potencial do patrimônio cultural nacional fincado na
diversidade histórica do país, mas é necessário que se repita que seu papel
foi fundamental para que este patrimônio fosse pautado pelo Estado, bem
como, em nível institucional, ter uma perspectiva tão ampla e ainda não
alcançada plenamente na prática.
É possível perceber leituras desse patrimônio que ainda parece gerido por
uma percepção de uma sociedade naturalizada no tempo, em suas diferenças. Um patrimônio aberto, mas asséptico a determinados contributos da
nossa história e no sentido ideológico, que aparece na Lei, mas não é plenamente executado. O que estamos a dizer aqui é que, o Estado, por meio do
Patrimônio Cultural, foi construindo narrativas sobre a nação que deixaram de fora, extratos populacionais, suas trajetórias e autoidentificação
nestas narrativas.
Para incautos, possivelmente, o patrimônio cultural seja desprovido de
ideologias, preconceitos, racismos, fobias, machismos, etc. Verificando o
conceito, no início de sua aplicação, é possível perceber tensões entre realidade social e representação da realidade social histórica. A institucionalização do patrimônio cultural, no Brasil, se revestiu de recuperação de um
passado histórico com valorização de monumentos que reverenciavam uma
3

“Mário de Andrade. Querido amigo. Em Natal não pude ler Macunaima. Li, verdade seja, trechos às

pressas. O bastante para dizer que V. pode fechar o firo brasileiro. Porque todo Brasil está ali. Vou aos
poucos lendo os registros sobre o livro. Farejo que eles não assuntam a dispersão propositada do tema.
O hábito de ver é diferente do hábito de rever. Macunaima é revisão do Brasileiro. Reúne-o”.
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origem a ser narrada para o futuro. Houve

a ações de patrimônio por mais corriqueiras

uma escolha. Constituiu-se um patrimônio

que sejam. Ações reparatórias ainda preci-

histórico e artístico nacional, baseado no

sam ser efetivadas para atender à compensa-

monumento antigo de preponderância na

ção destes efeitos tão degradantes.

tradição arquitetônica portuguesa. Nisso,
variadas marcas de vivência de experiência
histórica em comum, mesmo que conflituosa e violenta, foi deixada de lado, mesmo que
fossem arquitetônicas. Porém, essas representações perseguiram, em nossa opinião,
toda a história do Patrimônio Cultural no
Brasil (ABREU, 2005), que nos últimos
tempos tem sido confrontada e tem merecido reconhecimento de sua razão de ser. A
própria mudança de Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional para Patrimônio Cultural
permite, em si, mudanças que, de certa
forma, podem estar respondendo a demandas por maior representação da complexidade do que seria o nacional a ser representado.
Regina Abreu, considera que
o c a m p o d o p at r i m ô n i o c u l t u r a l s e
constituiu numa concorrência por vezes
até mesmo ag ressiv a, com relaç ão ao
campo do chamado Patrimônio Histórico
e A r t í st ico. A con st a nte muda nç a de
nome d a i n s t it u iç ão enc a r re g ad a de

O patrimônio cultural configura-se numa
área da vida em comum que diz de identidades, ancestralidades e temporalidades. Narrativa de nação por meio da cultura material e imaterial por ela produzida,
que fala da nação, para dentro e para fora.
Entretanto, historicamente, os monumentos
ficaram a dizer de um Brasil de ascendência portuguesa, branca, europeia, patriarcal, heterossexual, de tradição religiosa judaico-cristã, etc. Não falou de nossas
origens diversas, quase sempre irreconciliáveis e conflitantes, mas parece ter buscado homogeneizá-las em uma dessas origens
como base única a ser consolidada e solidificada como origem de nação. Vimos indígenas serem considerados como extintos
e abolidos da descendência e ascendência
brasileira e fomos ensinados a desconhecê-los como povos originários, cientes do seu
lugar no território, guardiões da natureza
local. Observamos ainda, nos dias atuais,

promovê-lo, demonstra isso. [...]. Fa lar

serem representados em urnas funerárias e

em diversidade das culturas ou entender

em sítios ou ruínas que guardam cacos de

cada cultura em sua singularidade hoje
parecem lugares comuns. Entretanto, essa

cerâmicas (CARENA, 1984). Vemos um dos

compreen são é h i storica mente dat ada

grandes mestres de nossa arquitetura barro-

(ABREU, 2005, p. 59-60).

ca ser chamado de Aleijadinho4 , logo que se

Desde sempre, males sociais, coletivos e

menciona o seu nome próprio.

subjetivos têm incidência em todas as áreas
da vida e no patrimônio cultural, posto que
o patrimônio é representação e quando não
representa o social, onde bebe elementos
para aquela representação, fica subliminar

4

Esse mestre da arquitetura barroca foi recuperado ainda na

institucionalização do patrimônio histórico e artístico nacional. “Aleijadinho. Na paz das Serranias guarda-se o tesouro
do gênio barroco” (ANDRADE, 1996, p.146-163).

161

C ADERNO
ATEMP O Nº5

Lemos a história dos negros que chegaram no Brasil e sobreviveram serem
tratados como mercadorias e não como seres humanos que resistiram à
escravidão, porque para além de ser violenta, era essa uma situação indigna de sua humanidade. Sua representação material colocada em livros de
moléstias de escravos e em instrumentos de suplício e violência para escravizados (SANTOS, 2006 e BARBOSA, 2010), tendo sua arte considerada
como primitiva, parecem querer confirmar, até na descendência, a condição de cativo mercantilizado, dados os objetos da cultura material que são
colocados para representa-los.
Nos diversos contextos que possamos examinar é possível sempre pensar
o patrimônio cultural como o percurso seletivo, no tempo, para escolher
ali, elementos que serão fundadores da nação que ele próprio procura criar
e mostrar com materiais representativos de determinada realidade histórica. Não estamos aqui a negar a legitimidade da reinvenção do patrimônio
cultural, o que é ilegítimo é pensar que não se trata de uma construção,
uma operação histórica, complexa e, quase sempre, excludente.
O patrimônio cultural usa objetos e cultura para dizer do todo para o
outro, porque, embora devesse falar da dificuldade e das contradições
das vivências da sociedade, ele foi referenciando somente a dominação de
uns sobre outros, no tempo. A contradição aqui é que o patrimônio é para
todos, é representação de uma sociedade, e a sociedade não é composta de
uns e outros subsumidos.
Os objetos são usados para representar. É uma forma de materializar uma
narrativa que não seria crível se se baseasse apenas na ideia de ruina, sem
algo material e portador de uma mensagem para o futuro. Por isso ele
pode ser material ou imaterial, porque sempre a representação se dá pela
comprovação materialmente colocada como patrimônio.
Entretanto, essa construção de um patrimônio baseado no sentido da
subserviência colonial, mesmo após o término desse período, sempre conviveu com a voz controversa para este tipo de história e de representação,
inclusive na monumentalidade. Sempre presentes, próximos a outras obras
arquitetônicas monumentalizadas pelo Estado, as Igrejas de N. Sra. Do
Rosário dos Pretos, por exemplo, aparecem anos depois que os escravizados começaram a chegar, aos montes na então colônia portuguesa, nos
trópicos. A primeira igreja data de meados do século XVI, em Olinda, no
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Estado de Pernambuco. Para além da religio-

foi responsável pela fundação do primei-

sidade, esses templos têm sempre um papel

ro partido negro – reconhecido pela Justiça

decisivo na comunidade negra e esse papel

Federal, em 1936. No primeiro número do

é político, assim como a questão da compra

seu jornal, “A voz da Raça”, impresso em 18

das alforrias.

de março de 1933, fazia um chamado para

A resistência é observada em áreas urbanas e em áreas rurais com a implantação de
coletivos de matriz africana como os terreiros que amalgamavam diferenças grupais
culturais em uma narrativa reinventada
de ancestralidade e culto (SODRÉ, 2019).
A Capoeira uma luta e um jogo que permitiria resistência e confiança em grupo
(FREITAS, GALAS e KROETZ, 2013 e

os integrantes da Frente que os identificava
como responsáveis pela defesa da pátria
Neste grav íssimo momento histórico da
NACIONALIDADE BRASILEIRA, de grandes deveres incumbem aos negros briosos e esforçados, unidos num só bloco, na
FRENTE NEGRA BRASILEIRA: A DEFESA
DA G ente Ne g r a e a defe s a d a Pát r i a,
porque uma e outra coisa andam juntas
[...] 5

FREITAS, 2015). As danças e músicas, a arte
com referências ancestrais e identitárias,

Já o primeiro número do jornal “Quilombo”,

enfim tudo que fez existir no tempo para a

criado por Abdias do Nascimento, em 1949,

descendência da produção histórica, política

no Rio de Janeiro, em seu editorial, apresen-

e cultural do escravizado para as suas próxi-

tava o perfil do periódico e afirmava como

mas gerações.

“verdade histórica” que “o negro ganhou

Ao se escrever a história da presença negra

sua liberdade não por filantropia ou bonda-

no Brasil, vê-se também, em paralelo, estudos que buscam mostrar seu protagonismo
numa colônia que estava longe de ser terra
da metrópole e muito próxima de ser terra

de dos brancos, mas por sua própria luta e
pela insubsistência do sistema escravista”.
Seria, portanto, legítimo rejeitar filantropia
e piedade por serem aviltantes e lutar “pelo

dos daqui: originários, escravizados, aventu-

seu direito ao Direito6”.

reiros, dentre outros.

Quando falamos de patrimônio cultural,

A ação política, pautada no sentimento de

portanto, precisamos pensar em uma pers-

nação, é algo importante a se considerar,
independentemente de suas contradições. O
sentimento de pertencimento, pode ser verificado, por exemplo, no movimento social

pectiva do nacional que exclui. E exclui
com sentido de apagar. Quando o patrimônio cultural é criado a perspectiva é de
apenas uma descendência e duas vergonhas

Frente Negra Brasileira, surgido em 1931, no
Estado de São Paulo, com ramificações para
outros Estados. Buscava dignidade para a

5

trajetória negra no país, desde o início do

edição n. 1 – março de 1933, p. 1.

período colonial. A Frente Negra Brasileira

6 Disponível em http://ipeafro.org.br/home-acervo-digi-

Aos Frente Negrinos”,[jornal] A Voz da Raça, São Paulo,

tal/24/51/925/jornalquilombon1, consultado em 23/10/2020.
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destinadas ao esquecimento, porque nocivas, ruins para a imagem da nação
imaginada para os de dentro e os de fora. E isto é, obviamente impossível
de acontecer.
Durante todo o tempo de negação, outras histórias, culturas, resistências
que já existiam na história, foram crescendo e tornando-se contradições,
cada vez mais visíveis naquele contexto. Os quilombos, por exemplo são a
radicalidade, no período colonial, passando pelo império e durante a república até a atualidade. Pensada por elites, a nação não incluiu quilombos
na sua história, nos variados períodos dessa história onde foi imaginada
(MOURA, 1959, 1990, 2001). Os Quilombos são, segundo o historiador
Clovis Moura, uma expressão de protesto radical. Moura trabalhou com o
tema nas décadas de 1950-60, e considerava quilombos como: “resistência
radical por parte do ser escravizado. Um módulo de protesto organizado, o
qual variava de tamanho e de particularidades, região, detalhes, etc., mas a
sua substantividade se expressava na negação do sistema” (MOURA, 2001,
p. 106).
Em seu estudo, Clovis Moura (2001) observa que na dinâmica social brasileira, principalmente nas áreas rurais, as formas comunitárias e cooperativas dos quilombos perdurou como comunidades negras rurais combativas
pelo direito à propriedade da terra.
A produção teórica sobre quilombos, a partir de uma perspectiva negra e
protagonista, demonstra que a resistência ao sistema escravista era consciente no escravizado, que também tinha a certeza de que a liberdade era
sua condição essencial como ser humano. Lutar por ela, fugir para alcançá-la e, principalmente, vivê-la em quilombagem, quer dizer da autoidentificação e posicionamento social de acordo com o pertencimento não de
escravizado, mas por condição de quilombola.
Em 1955, a partir das questões colocadas no 1º Seminário do Negro
Brasileiro, promovido pelo Teatro Experimental do Negro (TEN), capitaneado por Abdias do Nascimento, foi pensado e organizado o Museu
de Arte Negra – MAN. O acervo desse museu era composto de obras de
arte produzidas por artistas negros até então desconhecidos do público
em geral e da população negra, principalmente. Ação importante de representação de trajetórias negras diferenciadas, Abdias do Nascimento realizou uma profunda pesquisa e viagens para ampliar a atribuição do museu
também para a percepção de origens diaspóricas, que podiam estar presentes nas obras de arte de artistas negros. O MAN teria certamente um papel
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educativo no sentido de pertencimento por
origem e por reinvenção em outro local,
como protagonista de uma história feita de
violentas rupturas e recorrentes resistências por parte do grande contingente de
negras e negros, trazidos como escravizados, no período colonial do Brasil. Orientava
esse museu, uma percepção da influência
de Negros na história a ser reverenciada
no patrimônio cultural para os autoidentificados e para os seus “outros”, dentro de
um mesmo território geográfico e nacional
(CASTRO e SANTOS, 2019).
Podemos perceber, assim, o quão complexa
é a construção de patrimônio cultural e o
quanto intrinsecamente está ligada aos direitos e como o que mais sobressai é o direito
de representação. Este é o direito de construção de variadas formas de se fazer como
parte de coletividade e de marcas materiais, deixadas para a posteridade que poderiam ser consideradas, inclusive, intencionais. Trata-se também, de convivência com
o outro e de referenciar e reverenciar essa

os bens de natureza material e imaterial,
tomados individualmente ou em conjunto,
portadores de referência à identidade, à
ação, à memória dos d i ferentes g r upos
formadores da sociedade brasi leira, nos
quais se incluem: as formas de expressão;
os modos de criar, fazer e viver; as criações
cientí f icas, a r tísticas e tecnológicas; as
obras, objetos, documentos, edificações;
demais espaços destinados às manifestações
artístico-culturais,

os

conjuntos

urbanos e sítios de va lor histórico,
pa isagístico, a r tístico, a rqueológico,
p a le ont oló g ic o, e c oló g ic o e c ient í f ic o
(BRASIL, 1988).

Porém, a definição do que constituem os
bens patrimoniais do Brasil, acima citados, transmite a ideia de possíveis mudanç a s, rec uper ações, i nterc â mbios no
tempo entre outros possíveis movimentos, não necessariamente elencados, mas
que podem ser posteriormente recuperados ou instituídos. Ao incluir como
bem cultural os intangíveis, não significa
que estes não possuam vetores materiais.
O patrimônio intangível,

convivência também em suas contradições

ca racterizado ma is por processos do que

e conflitos.

por produtos como forma s de expressão,

Acreditamos que existem problemas no

se examinarmos mais de perto, pressupõem

projeto de representação quando se trata
de patrimônio cultural e isso contribui para
que as suas narrativas não sejam críveis e ele
permaneça como uma eterna tentativa a se
retroalimentar de indicativos de mudança
sem, contudo, alcançá-la em profundidade.
Nosso patrimônio cultural é legislado.

modos de criar, fazer, viver, os quais, porém
múltiplos suportes sensoriais, incluindo o
corpo. Os [legisladores] constituintes talvez
nem t ivessem con sciência de que, desse
modo estavam incluindo o corpo como partícipe do patrimônio cultural! O “saber fazer,
por exemplo, não é um conhecimento abstrato, conceitual, imaterial, filosófico ou científico, mas um conhecimento corporificado
(MENESES, 2012, p. 31).

Atualmente, nossa Constituição Federativa
diz, em seu artigo 216, que constituem patrimônio cultural brasileiro:
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É inequívoco que, tendo sido proclamada em 1988, nossa atual
Constituição seja entendida ainda e preservada como a Constituição
Cidadã, pois a Constituição Federal é para todos e, para além de ser um
texto legal, é um texto que define cidadania em parâmetros mais alargados,
principalmente no que diz respeito a aspectos da cidadania até então não
destacados em versões anteriores. Explicita também, de forma mais direta,
obrigações e deveres do Estado. Talvez um jurista saiba nomear todas os
artigos da Constituição Federal e possivelmente classificá-los por temas,
tais como os referentes a direitos humanos, direitos individuais, direitos
políticos, etc. Entretanto, todo e qualquer cidadão sabe que possui seus
direitos e pode recorrer à Constituição, em tese, para reclamá-los.
Porém, uma mudança de constituição, embora tenha incluído tantos
avanços não gerou imediata mudança estrutural na sociedade. Em menor
tempo, parecem estar a constituir formas de minimizar e até mesmo negar
seus efeitos positivos e os novos caminhos abertos por ela para a vivência
plena em sociedade para todas, todes e todos.
O racismo, por exemplo, negado ainda por muitos racistas e veementemente condenado na Constituição Federal, foi tipificado como crime inafiançável. Porém, ele existiu desde sempre nas tentativas de formação de uma
nação brasileira, sempre reivindicada, principalmente por movimentos e
políticas autoritárias. A escravidão, finalmente classificada como crime
de lesa humanidade, parece não ter acabado apesar de oficialmente já ter
sido extinta há mais de 130 anos. Permanece no social, como pensamento
autoritário, de posse, que reivindica superioridade, baseada em uma determinada ascendência que no período colonial brasileiro detinha os recursos
e por eles, o poder, fosse ele local ou de origem na metrópole colonizadora.
Tal pensamento emerge de forma mais brutal, social e politicamente em
momentos de avanços em políticas afirmativas e reparatórias por parte do
Estado e de acirramento da resistência Negra e Indígena, que busca ocupar
o poder estatal tanto quanto fazer valer justiça social, política, histórica e
cultural.
O patrimônio cultural é uma feitura contínua. Construções teóricas são
revisitadas desde sempre e na atualidade. Grupos nacionais identificados na
exclusão criam, eles mesmos, suas referências e reconstroem sua história
a partir de sua trajetória como povo ou comunidade.
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Criam-se teatros, museus, cinemas, monu-

só masculino, só patriarcal, só católico, só

mentos, entretanto, os acervos e as narra-

heterossexual. Um só modelo de pertenci-

tivas nacionais ainda não estão mudados

mento e de trajetória histórica.

e, pelo contrário, parecem estáveis. Não

Mesmo o patrimônio que parece querer

traduzem, em multiplicidades possíveis de
identificação e categorização, o coletivo
que representam. Parecem negar as evidências de que o discurso representado por ele,

abarcar o todo da história parece relegar
lugares específicos para negros e indígenas,
de subalternidade que, na verdade, reforça a questão dos protagonismos de sempre

incomoda enquanto expressão do coletivo,

deixando seu antagonista como o “outro”

porque é excludente. A identidade nacional,

como “o de fora” da sociedade representada,

pensada numa perspectiva de uma única

como a criar uma falsa visibilidade de negros

representação, de protagonista, está plena-

e indígenas.

mente questionada. A ausência de mudança em acervos está a dever sua contribuição
para o Estado, no sentido de informar sobre
histórias e culturas que nos formam como
povo. O patrimônio precisa ser pensado para
representar conflito. A nação imaginada não
corresponde à nação fundada sobre violência, discriminação, racismo, machismo,
patriarcalismo, fobias e exclusão. Um patrimônio criado para representa-la não pode se
privar de vê-la a pelo.

De acordo com Brubaker e CooperSource
(2000), estar em comum, em sociedade pressupõe relações entrelaçadas que juntam
seus componentes. Existe o sentimento
mútuo de pertencimento e solidariedade.
Um agrupamento apenas não é capaz de
gerar isto. Mas, estar em grupo e em conexão ao mesmo tempo, pode.
Contemporaneamente, na institucionalização do patrimônio cultural, pós 1945
em nível internacional e em 1937 em nível

A história, com suas contradições, preci-

nacional, é perceptível o aumento de pesqui-

sa ser trabalhada no patrimônio cultural.

sas em torno da representação empreendi-

É preciso trabalhar com a representação

da pelo patrimônio cultural. “Mas, o que é

como direito às referências negras e indíge-

determinante pas¬sando a representar uma

nas, no patrimônio cultural. Elas precisam,

nova tendência consiste no fato de que dife-

também serem tratadas como paradoxos no

rentes populações vão cada vez mais apro-

processo e na história do patrimônio cultu-

priar-se do patrimônio como ins¬trumen-

ral, no Brasil. Patrimônio é representação de

to para suas conquistas na vida social”

grupo. E grupo não é homogêneo Ele não é

(ABREU, 2008, p. 10).
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Por seu turno, aqueles que lidam com o patrimônio cultural vêm
demonstrando serem influenciados por aquela tendência e, pelo
menos desde 1964, com a Carta de Veneza, os próprios profissionais do patrimônio cultural começaram a se preocupar com
um caráter excludente do patrimônio cultural. Essa preocupação é presente também na Carta do Chile e outros documentos
internacionais. E nos dias atuais, essa preocupação aliada a um
ativismo, permanece. Que venha a colher os frutos da reparação
e que seja em breve.
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Um relato sobre a
Guarda de Moçambique
São Benedito do Reino
de Nossa Senhora do Rosário
de Prudente de Morais
Cristiane Gusmão Ner y

1

Introdução

Com base nessa definição, as manifesta-

Os bens culturais de natureza imaterial

patrimônios culturais imateriais, visto que

são definidos pelo IPHAN (Instituto do

são celebrações que se transmitem de gera-

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional)

ção a geração, de modo a construir o senti-

como

mento de identidade naqueles que delas

ções do Congado podem ser consideradas

fazem parte. Exemplo disso, conforme cons[...] práticas e domínios da vida social que
se manifestam em saberes, ofícios e modos
de fazer; celebrações; formas de expressão

Gerais), ocorreu em 2014, quando a Festa de

luga res (como mercados, feiras e sa nt uá-

Nossa Senhora do Rosário da Comunidade

vas). [...] O patrimônio imaterial é transmitido de geração a geração, constantemente
recriado pela s comu n idades e gr upos em
f unção de seu ambiente, de sua interação
com a natureza e de sua história, gerando

de Arturos foi declarada patrimônio cultural imaterial de Minas Gerais, no contexto do Registro da Comunidade dos Arturos,
em Contagem (IEPHA, 2014, n.p.).2

um sentimento de identidade e continuidaDoutora em Design; Escola de

Design da Universidade do Estado
de Minas Gerais – Belo Horizonte/
MG, nery.cris@gmail.com.
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cênicas, plásticas, musicais ou lúdicas; e nos
rios que abrigam práticas culturais coleti-

1

ta no Portal do IEPHA (Instituto Estadual do

de, contribuindo para promover o respeito à

2

diversidade cultural e à criatividade humana

www.iepha.mg.gov.br/index.php/programas-e-acoes/patrimo-

(IPHAN, 2000, n.p.).

IEPHA. Comunidade dos Arturos.Disponível em: http://

nio-cultural-protegido/bens-registrados/details/2/2/bens-registrados-comunidade-dos-arturos. Acesso em 05 out. 2020.
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Ademais, na relação do IPHAN sobre os Bens

Congado das Minas Gerais.4 O processo de

Imateriais em Processo de Instrução para

elaboração desse livro proporcionou uma

Registro, com processo iniciado em 2008,

convivência bastante próxima com devo-

constam as Congadas de Minas. 3

tos de diferentes Guardas de Congado, entre

Congado ou Congada é uma forma de celebr aç ão d a de vo ç ão a No s s a S en hor a do

elas a Guarda de Moçambique São Benedito
do Reino de Nossa Senhora do Rosário de

Rosário e/ou São Benedito, Santa Efigênia

Prudente de Morais. Por essa razão, após

e outros santos da devoção católica. Como

a publicação do livro, o responsável pela

em outras experiências religiosas no Brasil,
o Congado t a mbém g ua rda relações com

Guarda, Chico Cachimbo, manifestou sua

as formas expressas na religiosidade a fri-

aspiração em contar a história da Guarda por

ca na. Mu itos congadeiros preferem d izer

meio dos relatos das pessoas envolvidas.

Re i n ado de No s s a S en hor a do Ro s á r io.
(IPHAN, 2014?, n.p.).

Desse modo, tal aspiração converteu-se em
um projeto acadêmico, e dois alunos (Lucas

Como citado, são encontrados variados

Magalhães e Rafaela de Sá) matriculados

termos para se referir a tal patrimônio, dentre

no curso de Design Gráfico participaram

eles: Congado; Reinado, Congada; Festa de

como estagiários durante os anos de 2015 e

Nossa Senhora do Rosário, Reinado de Nossa

2016. Lucas Magalhães trabalhou em dife-

Senhora do Rosário. Por essa razão, nos proje-

rentes projetos que desenvolvi5 nessa área,

tos realizados por mim sobre a temática,

tanto como designer, quanto como fotógra-

tomei o cuidado de prestar atenção ao modo

fo, registrando as diversas festas de Congado.

como os devotos de cada Guarda preferiam

Já Rafaela de Sá foi estagiária de design edito-

se expressar. Assim, neste texto, será adota-

rial e organização de conteúdo, trabalhando

do o termo “Congado”, tendo em vista que

exclusivamente para esse Projeto da Guarda

relato aqui parte da história da Guarda de

de Moçambique São Benedito do Reino de

Moçambique São Benedito do Reino de Nossa

Nossa Senhora do Rosário de Prudente de

Senhora do Rosário de Prudente de Morais, e

Morais.

empregarei o mesmo vocábulo utilizado por
seus devotos.

Inicialmente, desejava-se que a história da
Guarda fosse publicada no formato livro,

Desse modo, o capitulo é resultado de um

acompanhado das imagens. No entanto, o

projeto de extensão em interface com a

custo dessa produção inviabilizou sua impres-

pesquisa realizado na Escola de Design /

são. Por essa razão, as fotografias da Guarda

UEMG, que teve início em 2015, após a publi-

foram organizadas e introduzidas em um

cação do livro intitulado Um Olhar Sobre o
4

NERY, Cristiane Gusmão. Um Olhar sobre o Congado das

Minas Gerais. 1. ed. Belo Horizonte: 2012. 310p. Disponível
em: http://www.ed.uemg.br/publicacoes. Acesso em 15 out.
2020.
5

Para conhecer alguns projetos: https://crisnery.com.br/.

Acesso em :15 out. 2020.
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dos volumes da Coleção Festejo Maior6 , e todo o material produzido e
organizado por mim e pelos estagiários foi entregue para o representante da Guarda, Chico Cachimbo, para que ele pudesse disponibilizá-lo aos
devotos.
Logo, o processo de construção deste texto partiu, primeiramente, da organização das fotografias obtidas durante as festas da Guarda.
Posteriormente, foram realizadas entrevistas e, após alguns encontros
com Chico Cachimbo, estabelecemos o modo como a narrativa poderia
ser estruturada. Para tanto, desenvolvi um roteiro, uma espécie de sumário para ser seguido. Além das conversas e dos questionários coletados,
Chico Cachimbo também escreveu sua história em forma de manuscrito
e, a partir de todo esse material coletado ao longo do projeto, dei início à
organização do texto que se segue.
Sendo assim, para este volume do Caderno aTempo: histórias em arte e
design, que tem o Patrimônio como tema, decidi retomar esse texto, todavia inédito, devido à sua importância como registro da história de uma
Guarda de Congado muito importante para o Estado de Minas Gerais.
As imagens aqui apresentadas fazem parte do meu acervo pessoal e
foram produzidas ao longo dos diferentes projetos com foco nas festas de
Congado. A decisão de incluir essas imagens neste artigo se deu porque,
em todos os meus projetos, faço uso, principalmente, dos métodos oriundos das Artes Visuais, da Antropologia Visual, do Design, da Etnografia e
das Ciências da Religião. Além disso, também me inspiro nos autores que
estudam e escrevem sobre a festa, a cidade e a religiosidade.
Partindo dessas considerações, este trabalho me concede a possibilidade de
contar a história de uma Guarda de Congado e de refletir sobre a importância dos registros fotográficos, fonográficos e audiovisuais das festas religiosas. Outrossim, também me permite expressar toda a minha inquietação,

6

NERY, Cristiane Gusmão; MAGALHÃES, Lucas Augusto Campos. Guarda de Moçambique São

Benedito do Reino de Nossa Senhora do Rosário de Prudente de Morais. Belo Horizonte: Edição do
Autor, 2015. 68 p. Disponível em: http://www.ed.uemg.br/publicacoes. Acesso em 15 out. 2020.
O projeto de pesquisa e extensão Coleção Festejo Maior foi desenvolvido em 2015 na Escola de Design /
UEMG. Como resultado, foram produzidos e disponibilizados para toda a comunidade, via CD-ROM e
Internet, seis livros digitais de fotografias de seis Guardas de Congado e/ou Reinado da região metropolitana de Belo Horizonte. Disponível em: http://www.ed.uemg.br/publicacoes ehttps://uemg.academia.
edu/crisnery. Acesso em: 15 out. 2020.
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cada vez maior, com o modo de se produzir

sendo recebido calorosamente pelos capi-

esses registros e com a maneira de se criar um

tães e mestres. Ali, ele passou por muitos

acervo documentário que se preocupe com o

postos, sendo que, anos depois, foi dançar no

que realmente importa: as pessoas envolvidas.

Moçambique.

E o sagrado.

Com perfil de homem que veio do campo,
Chico Cachimbo começou a trabalhar logo

Guarda de Moçambique São
Benedito do reino de Nossa
Senhora do Rosário de
Prudente de Morais
No dia 21 de julho de 1984, cerca de vinte
companheiros, todos originários da cidade de
Prudente de Morais, reuniram-se na casa do
senhor Geraldo Carias, mais conhecido como
Chico Cachimbo, para formar uma guarda
de Moçambique. Esse local situava-se à Rua
José Eustáquio Marinho, nº 236, no Bairro
Maracanã, em Prudente de Morais, Minas
Gerais.
O senhor Geraldo Carias Filho, o Chico
Cachimbo, nasceu em Cordisburgo, na
maternidade Sagrado Coração de Jesus, tendo
sido batizado na Matriz Sagrado Coração
de Jesus. Quando estava com apenas dois
anos de idade, mudou-se com a família de
Cordisburgo para um lugar chamado Buraco
Quente. Com o passar dos anos, a família mudou para o centro do arraial, chamado Cercado (posteriormente esse arraial foi
elevado ao status de cidade, passando a se
chamar Prudente de Morais).
Aos oito anos de idade, iniciou seus estudos na pequena escola João Rodrigues da
Silva. Logo na transição entre os oito e os
nove anos, Chico Cachimbo entrou para
Guarda de Congo Nossa Senhora do Rosário,

aos sete anos de idade, auxiliando seu pai
nas mais diversas atividades campesinas, as
quais iam desde a plantação de lavouras diversas, até a lida nos carvoeiros. Com o passar
do tempo e com o seu amadurecimento,
chegou a gerir as atividades de uma fazenda
com cerca de cento e quarenta vacas leiteiras,
acompanhando o trabalho de seis vaqueiros.
Após o tempo do trabalho no campo, Chico
Cachimbo também trabalhava na siderúrgica como forneiro. Conforme ele descreve
nos relatos de suas memórias, esse teria sido
um tempo marcado pelo sofrimento, visto
que não era possível descansar ou mesmo
dormir a contento. Saindo da siderúrgica,
atuava também na Pedra Bonita Mineração e
na prefeitura, onde fabricava tijolos na olaria.
Após esse momento, iniciou suas atividades
no setor de cultura da prefeitura.
Em 1984, quando a Guarda foi fundada, não
existia sede própria. Dessa forma, todas as
suas instalações eram improvisadas, contando apenas com simples recursos. Em vez de
um lugar fixo, o que deu a tônica do início
do movimento foi a coesão de pensamento,
centrada, sobretudo, na fé religiosa que envolvia os devotos. Chico Cachimbo, que já tinha
conhecimentos sobre o assunto, formou a
guarda e organizou os componentes em fila,
afinando, nesse trabalho, as caixas, começando, então, a batê-las e a cantar. Embora, várias
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pessoas de sua família participem do Reinado atualmente, Chico Cachimbo
mantém a tradição de relembrar os companheiros que acompanharam a
sua trajetória, reconhecendo os vários capitães que o auxiliaram e com os
quais tem o sentimento de amizade.
No dia em que se formou a guarda, o grupo seguiu um ritual característico, rezando um terço e levantando as suas duas bandeiras, uma de São
Benedito e a outra de Nossa Senhora do Rosário. Logo após o levantamento
das bandeiras, houve uma confraternização, com o intuito de comemorar
o nome da Guarda. Essa era nomeada como Guarda de Moçambique São
Benedito do Reino de Nossa Senhora do Rosário de Prudente de Morais.
Na data da fundação da Guarda, Chico Cachimbo se reuniu com os senhores Rubens Luiz de Souza (Bigamba) e Carlito Souza França, procedendo à
sua formação. Vale ressaltar que, entre os cerca de vinte componentes que
haviam se reunido no dia em questão, os três podem ser considerados de
fundamental importância pela unidade de seus ideais em torno da religiosidade. Essa união pode ser considerada uma peça motriz no estímulo aos
demais companheiros, para que estes procedessem à reunião que aconteceria à noite com suas celebrações. Para o grupo, esse gesto tinha um
significado simbólico de essencial importância: o fato de que, para eles, o
nascimento de uma Guarda é sinal de que ainda prevalece a existência de
devotos de Nossa Senhora do Rosário. Isso, segundo os dizeres dos integrantes do grupo, aponta para uma tradição que não se apaga na poeira
dos tempos.
Além dos integrantes responsáveis pela criação da Guarda, há nomes reconhecidos pelos componentes como significativos para a existência dela.
Dentre esses nomes, estão os dos funcionários da prefeitura, visto que, na
época, estes contribuíram muito para a construção da sede. Vale destacar,
também, a gratidão dos componentes, uma vez que, nos dias de festividade,
todos os trabalhadores da prefeitura que praticavam o Moçambique eram
liberados para dançar, tendo seus dias contabilizados normalmente.
Há também especial gratidão pelo grupo ao senhor Nilton Nascimento da
Cunha, o qual foi presidente da irmandade por um período que se estende
em torno de vinte e cinco anos. Por sua atuação na presidência, a Guarda
o reconhece como um grande nome, que lutou pelos interesses da irmandade. Destacam-se, ainda, os nomes daqueles que contribuíram para a
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reforma da sede. Há o reconhecimento e a

de ensaio e ponto de encontro para as viagens.

gratidão a todos os que participaram da histó-

Além disso, nesse mesmo lugar se guardam as

ria da Guarda de Moçambique de Prudente

caixas da campanha e os bastões dos capitães.

de Morais, seja como integrantes, seja como

Mesmo sendo um local de grande movimenta-

admiradores.
Após as várias reformas e ampliações, a sede,
atualmente, é considerada propícia para o
acolhimento da Guarda. É interessante observar que o local, pela própria acolhida da diversidade, recebe múltiplas denominações, sendo
chamado de Capela de São Benedito, Igreja de
Chico Cachimbo, ou, conforme denominação

ção por parte dos devotos, vale relembrar que,
para os moçambiqueiros, esse é considerado
um lugar sagrado, sendo que ali se encontram
os altares de Nossa Senhora e outras imagens.
Assim, na sede são realizadas as coroações,
ressaltando-se, ainda que, nos dias de festa,
os reis e as rainhas estão presentes no local,
sendo, por isso, chamado de reino.

oficial que consta nos documentos de registro

Em se tratando da data de aniversário da

do local, Galpão Congadeiro.

Guarda, considera o dia 21 de julho, visto

Nesse sentido, vale destacar o modo como
o espaço físico integra-se à religiosidade
característica do movimento. Por isso, há,
por parte do grupo, sentimento de gratidão
a Deus, a Nossa Senhora do Rosário, a São
Benedito, a Santa Efigênia, bem como aos
santos de modo geral e aos bons mensageiros. Isso porque se entende que eles seriam os
responsáveis pelos progressos e pelas conquistas do grupo, mais especificamente por tudo
aquilo que se refere à sede.

que essa é a data em que seus fundadores se
reuniram pela primeira vez. Contudo, importa destacar também outras datas consideradas
importante.
Inicialmente, pode-se fazer referência ao dia
13 de maio, momento em que se comemora a abolição da escravatura, motivo por que
é considerada uma data importante para o
movimento. Nessa data, a Guarda se reúne na
sede para celebrar a memória dos seus irmãos
africanos, os quais são considerados pelos
moçambiqueiros como motivo de orgulho.

As guardas de congado podem se reunir em

Seguindo os dizeres do grupo, é o momento

diferentes locais, dependendo das contingên-

de se relembrar aqueles que tanto sofreram

cias. Dessa forma, observa-se que algumas

nas lavouras de milho, cana-de-açúcar, nos

guardas se reúnem na sua própria sede, outras

cafezais, nos engenhos, nas rodas de farinha

na casa do capitão regente, ou, ainda, na casa

e na cata de cristais.

da rainha conga. Citando-se especificamen-

Também são consideradas importantes as

te a Guarda de Moçambique São Benedito do

datas do dia de Nossa Senhora da Aparecida,

Reino de Nossa Senhora do Rosário, pode-se

12 de outubro, e o dia 13 de junho, Dia de

afirmar que suas reuniões acontecem na sede,

Santo Antônio, padroeiro da cidade. Também

sendo que esta também é utilizada como local

o dia 26 de julho, dia de Nossa Senhora

179

C ADERNO
ATEMP O Nº5

Santana, é comemorado pelo grupo. Nessa data, os moçambiqueiros rezam
e cantam, acendendo velas para aquela que é denominada por eles como
Rainha do Céu.
Outra data importante para o grupo é o dia de Nossa Senhora do Rosário, 7
de outubro. Os moçambiqueiros relevam a significação desse dia, considerado um dos mais importantes para os congadeiros. Nesse dia, são preparados festejos e campanhas, conforme se pode observar nas fotografias a
seguir:

por ordm de aparição:
Figura 1 – Guarda de Moçambique São

Benedito do Reino de Nossa Senhora

do Rosário de Prudente de Morais
durante festa na sede da guarda.

Fonte: Acervo da autora. Fotografia: Lucas
Magalhães. 17 nov. 2013.
Figura 2 – Chico Cachimbo.
Fonte: Acervo da autora. Fotografia:
Cris Nery. 03 jun. 2012.
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Trono Coroado

e cantavam, batendo seus tambu (caixas

Ao se abordar a definição de “trono coroado”,

congado, esse era o congado e o Reino de

vale ressaltar que a Guarda de Moçambique,

surdas). Como movimento originário do
Chico Rei.7

bem como ocorre em outras guardas de
congado, reconhece em seus reis e rainhas,
príncipes e princesas, representação das
monarquias daquela guarda. Essa denominação de reis e rainhas está ligada com a
relação que os congadeiros têm com seus
antepassados.
Dentro desse contexto, os moçambiqueiros têm reis e rainhas que compõem o trono
coroado. Assim, esses personagens se vestem
com a cor da roupa dos santos, representando o santo daquela coroa. É importante
evidenciar que uma mesma guarda pode ter
várias coroas. A Guarda de Moçambique de
Prudente de Morais, por exemplo, possui 56
coroas, que representam diferentes santos
e santas. O conjunto dessas coroas resulta
no trono coroado do Moçambique. A partir
disso, podemos compreender que os moçambiqueiros designam como “trono coroado”
o conjunto de reis e rainhas que constitui a
guarda.

Reis e Rainhas da Guarda
Em muitas guardas de Congado, há reis e
rainhas que mudam de ano em ano. Entre os
moçambiqueiros, estes são conhecidos como
reis festeiros. Trata-se de pessoas que estão
pagando promessa, ou de participantes que
estão envolvidos nas festividades simplesmente pelo seu apreço e pela sua fé. Eles são
responsáveis pela festa do domingo ou da
segunda-feira, ou mesmo pelas festividades
do sábado, conforme o costume da cidade.
São chamados de reis festeiros e são coroados no fim das festas de um determinado ano,
de forma que tenham tempo para preparar
a festa do ano seguinte. Nessas preparações,
eles são sempre auxiliados pelos dirigentes da
guarda.
A lém dos reis festeiros, a Guarda de
Moçambique tem também os reis de congo
permanentes, sendo que estes só deixam o
cargo por doença ou por morte. Eles são tidos

Na história dos movimentos, essa denomi-

como autoridades máximas do Congado.

nação tem origem no fato de que, quando foi

Especificamente no Moçambique de Prudente

feita a primeira festa de congado em Minas

de Morais, tem-se o maior rei perpétuo e a

Gerais, a qual foi promovida por Francisco,

maior rainha perpétua. Essas duas coroas são

que se tornou rei e formou seu trono coroa-

responsáveis pelas festas, já que, na guarda

do. Ele foi chamado pelos brancos, naque-

em questão, os moçambiqueiros não têm reis

le momento, de Chico Rei, que seria dono
de minas de ouro em Ouro Preto, em Minas
Gerais. O cortejo passava pelas ruas, acompanhado pelos escravos que dançavam

7

Para saber mais: SOUZA, Marina de Mello e. Reis Negros no

Brasil Escravista: história da festa de coroação de Rei Congo.
Belo Horizonte: Editora UFMG, 2002.
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festeiros. As coroas perpétuas são responsáveis pela organização das festas,
conjuntamente aos reis do congo. Tais coroas permanentes não são trocadas no Moçambique.
Além disso, pode-se destacar que existem também os cargos de vice-rei
do congado, vice-rainha conga, vice-rei perpétuo, vice-rainha perpétua, e
também o rei congado substituto. Esse último é o responsável por assumir
o lugar do rei congo junto ao vice-rei congo, no caso de saída do rei congo.

Figura 3 – Trono Coroado da Guarda de

Reino

Nossa Senhora do Rosário de Prudente

O reino é considerado pelos moçambiqueiros como uma casa de funda-

Moçambique São Benedito do Reino de
de Morais e das Guardas Visitantes
dentro do Reino durante festa na sede

mental importância para o grupo. Isso porque é o lugar onde aqueles deno-

da guarda. Fonte: Acervo da autora; Coleção

minados filhos de Maria se reúnem durante os fins de semana, com o intui-

Festejo Maior. Fotografia: Lucas Magalhães.

to de louvar a Nossa Senhora e aos santos de devoção. Simbolicamente, nos

17 nov. 2013.

dizeres dos participantes, o reino representa a casa santa, sendo o local que
chamam de reino de Nossa Senhora. É, portanto, considerado um lugar
sagrado, objeto de máximo respeito pelos seus frequentadores. Pode-se
acrescentar, ainda, o fato de que é no reino que é velada a rainha conga.
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Os santos de devoção

Entre os moçambiqueiros, a bandeira de

Em sua religiosidade, os participantes do

cia. No dia em que começa a festa, a guarda

Moçambique se caracterizam pela valorização

de Moçambique levanta quatro bandeiras:

e pelo respeito à diversidade, razão pela qual

a perpétua São Benedito, Nossa Senhora do

se reconhece nesse meio que todos os que são

Rosário, Santa Efigênia, Senhora das Mercês.

batizados têm uma devoção, sendo que alguns

As outras vinte são as bandeiras das coroas,

creem só em Deus, já outros possuem devo-

promessas, além de outras. Nesse dia, são

ções distintas. Contudo, o comportamento

recebidas quatro guardas visitantes, que

religioso dos moçambiqueiros caracteriza-

ajudam a levantar as bandeiras. Cada guarda

-se pela fé viva em Deus e nos santos de suas

hasteia cinco bandeiras, sendo que, logo após

devoções.

esse hasteamento, o capitão fundador e o rei

São muitos os santos respeitados no movimento. Entre aqueles para os quais se desti-

aviso é considerada de suma importân-

congo oferecem um jantar para as guardas e
para todos que ali estiverem presentes.

nam a devoção podemos citar Nossa Senhora

As bandeiras são levantadas para o dia da

do Rosário, São Benedito, Santa Efigênia,

Festa Grande, visto que, no primeiro dia da

Senhora das Mercês, São José, São Sebastião,

festa, a Guarda de Moçambique se reúne e,

Nossa Senhora da Aparecida, Divino Espírito

seguindo seu ritual característico, faz uma

Santo, Nossa Senhora Sant’Ana.

oração, queima uma porção de incenso, mirra
beijinho e alecrim, e defuma os moçambi-

Bandeiras que são
levantadas para
a Festa Grande
A festa tem duração de vários dias; porém,
é chamada de Festa Grande ou Festa de
Domingo, o domingo que tem a festa maior.
Na Guarda de Moçambique de Prudente de
Morais, são levantadas vinte e cinco bandeiras. A primeira é de Nossa Senhora da
Guia, hasteada nove dias antes da festa. Ela
é chamada de bandeira do aviso, pois, com
essa bandeira, é feita a reunião dos membros
da irmandade, sendo passada a ordem de
que as cozinheiras podem começar a servir.
Além disso, os integrantes decidem com qual
uniforme vão dançar nos dias de festas.

queiros no reino (sede) e no terreiro e no pátio
onde dança o congo.
Seguindo os procedimentos característicos, antes de levantar as bandeiras, a Guarda
canta e pede benção a Deus e aos Santos de
sua devoção, além de acender as velas para
que a festa tenha seu início. Assim, o Capitão
Regente forma a guarda e dá três voltas dentro
do terreiro, cantando uma Salve Rainha com o
intuito de afastar os maus pensamentos. Logo
após esse momento, procede-se à reza do
terço e só então se inicia o levantamento das
bandeiras perpétuas. Depois desse instante,
as outras bandeiras são hasteadas pelas guardas visitantes. Desse modo, todas as bandeiras
são levantadas na primeira noite do primeiro
dia de festa.
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Figura 4 – Bandeiras da Guarda de
Moçambique São Benedito do Reino

de Nossa Senhora do Rosário de
Prudente de Morais durante festa

na sede da guarda. Fonte: Acervo da

autora. Fotografia: Lucas Magalhães.
17 nov. 2013.

Andores
No dia da Festa Grande, é celebrado o santo dono da festa. Há alguns
andores perpétuos, como São Benedito, Nossa Senhora do Rosário, Santa
Efigênia e Senhora das Mercês. No primeiro domingo da Festa Grande,
parte-se em cortejo com dois andores, o de São Benedito e o de Nossa
Senhora do Rosário. Eles são levantados pela Guarda de Moçambique São
Benedito de Prudente de Morais, sendo acompanhados de outros seis andores: Rainha de Santana, São Jorge, Santo Antônio, Santa Rita, Santa Barbara
e São Geraldo.
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por ordem de aparição:
Figuras 5, 6 e 7 – Andores e

p r o c i ss ã o d a G u a r d a d e
Moçambique São Benedito do

R eino de Nossa Senhor a do
Rosário de Prudente de Morais

du r a n t e f e sta na se de da
guarda. Fonte: Acervo da autora.
Fotogr afi a : Luca s Maga l hães.
17 nov. 2013.

No segundo domingo da Festa Grande, parte-se com os andores
perpétuos de Santa Efigênia e de Senhora das Mercês, além de
outros oito andores que acompanham: Divino Espírito Santo,
Senhora Aparecida, Senhora de Fátima, Senhora Santana,
São Sebastião, Senhora da Conceição, São Pedro e Senhora da
Paz. Esses outros andores são levados pelas guardas visitantes.
A Guarda de Moçambique do Reino de Nossa Senhora do
Rosário fica incumbida pelos santos de sua devoção, aspecto esse
que constitui a sua tradição.
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Quando acontece a Festa Grande
A Festa Grande acontece no mês de novembro, entre os dias três e dezesseis
desse mês. Outro dia de festa ocorre depois do dia quinze de novembro. No
domingo, chamado pelos moçambiqueiros de Festa Grande, os integrantes se reúnem às quatro horas da manhã, começando então a matina. No
passado, a matina era chamada pelos praticantes de dança do sol, uma vez
que os moçambiqueiros começavam a dançar antes de o sol despontar no
horizonte. Essa dança prolonga-se até às 19 horas, tempo este em que se
limpa o terreiro e se colhem flores que serão colocadas no altar de Nossa
Senhora.
Após esse momento, a Guarda entra em formação e aguarda pelos visitantes. Esses são provenientes de várias cidades, tais como: Belo Horizonte,
Itaúna, Lafaiete, Azurita, Araçaí, Sete Lagoas, Justinópolis, Matozinhos,
Paraopeba, Fortuna de Minas, Prudente de Morais, Guarda de Congo,
Congonhas, Raposo, Contagem, Ibirité, Cordisburgo, Esmeralda, Pedro
Leopoldo, Pará de Minas, Ouro Preto, Betim, entre outras cidades.

A relação entre
a religiosidade e os ancestrais
A religiosidade dos congadeiros, de modo geral, está fortemente atrelada à
crença do criador do céu e da terra, bem como na devoção a Santa Maria
Santíssima. Esta última é tida como mãe e rainha dos congadeiros, sendo
ela sua defensora de todos os males. Como uma santa que próxima aos
homens, acredita-se que ela é a guia dos nossos que morrem. Nessa religiosidade, também se acredita na escritura sagrada, tendo-se o evangelho
como a verdadeira palavra de Cristo.
Importa observar que os traços dessa religiosidade foram delineados historicamente na relação dos participantes dos congados com seus antepassados. Nesse raciocínio, são lembradas as figuras de congadeiros que sofreram
enormemente pela ação tanto dos capatazes, quanto dose capitães do mato,
ou simplesmente pelo fato de terem sido condenados a severos castigos por
senhores de engenho. Como forma de rememorar a libertação desse sofrimento, muitas guardas comemoram a data de 13 de maio, dia da Abolição
da Escravatura.
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Por esse caminho, vale afirmar que o ato de uma guarda de
Moçambique cantar na porta de uma Igreja é um ato simbólico de
lamento dos negros que se expressa naquele momento, trazendo à
memória os negros velhos sofredores e que não podiam entrar nas igrejas dos brancos. É também considerado um momento triste o instante
em que o capitão fundador Chico Cachimbo canta nos pés da Rainha
Coroada, ajoelhado no chão, as sete gotas de lágrima.
Analisando-se as relações do grupo com o passado, vale mencionar que
os componentes da guarda creem que os velhos escravos já adotavam a
prática de cantar para Nossa Senhora. Esse mesmo ato de fé seria transmitido de geração em geração, como uma forma de resistência cultural
ao passar do tempo, impedindo que a memória dos antepassados e a
sua religiosidade se apaguem. Nesse sentido, o grupo sempre relembra
os dizeres do velho João Manuel de Deus, o Chico Rei de Minas Gerais:
“onde estiver uma caixa batendo, uma folha chorando, uma campanha
chiando e um capitão cantando, lá estarei, pois as toadas das caixas me
chamam e me fazem chorar.”

Relato de Chico Cachimbo
sobre a Festa de Congado
Menino, menino! Levanta, lava o rosto, toma café e
vamos ver o congado chegar. As ruas estão enfeitadas
com arcos de bambu, bandeirinha, bandeirola, que
coisa mais bonita. Antes do sol nascer, você ouve os
fogos de artif ício. Era alvorada pra anunciar a festa
de Nossa Senhora do Rosário, os congadeiros vestidos
com seus uniformes limpos, que doem as vistas, as fitas
dependuradas nas cinturas dos dançantes, os terços
cruzando seu peito e as costas. Os bonés e os quepes
muito limpos, as túnicas dos capitães todas passadas e
frisadas. As espadas dos capitães todas muito limpas,
lustradas que servem de espelhos. A capela está
enfeitada de flores brancas e velas acesas no altar.
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Figura 8 – Guarda de Moçambique São Benedito do Reino

de Nossa Senhora do Rosário de Prudente de Morais
durante festa na sede da guarda. Fonte: Acervo da autora.

Fotografia: Lucas Magalhães. 15 nov. 2013.

As bandeiras levantadas lá no terreiro, lá na casa do
festeiro, as mesas já estão forradas para servir o café para as
guardas, que não tardam a chegar, lá na casa da festeira
tem uma coberta grande de lona com um tanto de banco,
cadeira, três mesas grandes para as guardas almoçarem,
os tachos cheios de feijão para fazer o tutu, as panelas
com arroz, as bacias cheias de macarrão temperado, os
tachos cheios de frango, carne cozida, farofa, salada de
alface. Está tudo preparado para a grande festa. Eu estou
ansioso para ver a chegada dos congados, estou olhando
para o chão para não sujar o meu sapato novo que vovô
me deu para a festa.
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Olha, está chegando o carrinho de pipoca colorida, eu
vou comprar, olha o carrinho de picolé, que delícia.
Olha soltaram um foguete de vara, está chegando um
congado batendo as caixas. Que bonito! Olha, mais um
outro, mais outro...Olha agora é o Moçambique que
está formando para chegar, que beleza, como é bonito.
Agora é o padre que está chegando, a cidade está bonita.
Muitas crianças, jovens, adultos, tem gente de todas as
idades, como é bonito. O padre está preparando o altar
para celebrar a missa. Às 11 horas a guarda festeira
está recebendo as guardas visitantes, levando-os para
tomar café, eu também vou tomar café junto com o
congado. Terminando o café, é a santa missa. Depois da
missa, vai ser servido almoço. São três guardas de cada
vez, que maravilha é a festa de congado, a festa de
Nossa Senhora do Rosário. É muita tradição que
nossos avós deixaram para nós. É uma tradição
religiosa que nossos pais deixaram para vosso filho, seu
filho para seus filhos. De seus filhos para seus netos.
Quando escuto uma caixa bater, eu já sei que tem congado.
Corro para perto para ouvir as cantigas dos congadeiros
e o rufado dos tambores, os gemidos dos patangomes, os
tinidos das campanhas ou gungas. Quando um capitão
começa a cantar... as minhas lágrimas começam a rolar
e eu pego a chorar, as caixas dos congadeiros retumbam
pelo céu do horizonte!

Viva Nossa Senhora do Rosário!
E porque é que não viva? Viva!
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9.1

NEGRICIDADE E
A F R O - PAT R I M Ô N I O :
Do Curral Del Rey a Belo Horizonte
Do Largo do Rosário para as favelas,
a construção de uma cidade segregada
PARTE I
Mauro Luiz da Silva 1

Introdução

1

Doutor e Mestre em Ciências Sociais pelo Programa de

Pós-graduação em Ciências Sociais; é Bolsista CAPES na
Modalidade II; Pós-graduado em Psicopedagogia; Graduado em
Teologia e Filosofia (PUC Minas); Graduado em Storia e Tutela
dei Beni Culturali (Università degli Studi di Padova/Itália).

é uma das primeiras cidades brasi-

leiras a ser construída sob um projeto, para
aquela que viria a ser a capital, de modernidade e bem-estar para seus novos cidadãos

Atualmente é sacerdote católico vinculado à Arquidiocese de

que, em poucas décadas, imediatamente após

Belo Horizonte; Diretor e Curador do Museu dos Quilombos

a sua inauguração a 12 de dezembro de 1897,

e Favelas Urbanos (MUQUIFU); Coordenador do Projeto de
Pesquisa e Centro de Documentação NegriCidade. Atua no
projeto “Interrogando à educação das relações étnico-raciais no Brasil: experiências com América Latina”, vinculado à Iniciativa para a erradicação do racismo na Educação
Superior da Cátedra UNESCO - Educação Superior. Em
novembro de 2020 recebeu o Prêmio Zumbi de Cultura da
Cia Baobá Minas, na Categoria Religiosidade. É docente no
curso de pós-graduação Lato Sensu em Educação Patrimonial
do Instituto de Pesquisa Pretos Novos - IPN, em parceria com a Faculdade Tecnológica de Curitiba - FATECPR e
membro eleito do Comitê Estadual de Respeito à Diversidade
Religiosa da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social
de Minas Gerais - SEDESE. E-mail: mauroluizds@gmail.com.
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apital de Minas Gerais, Belo Horizonte

seria, de acordo com os dados empíricos do
Censo 2010 (IBGE, 2010), ocupada por 98%
de pessoas que se declaram não negras. Essa
cidade idealizada, e jamais construída de
fato, removeu do seu interior – considerando a Avenida do Contorno como uma espécie de “muralha invisível” – as(os) negras(os),
descendentes dos africanos escravizados que
já habitavam as terras do extinto Curral Del
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Rey desde o início do século XVIII, popula-

Tomaremos como sujeitos de nossas refle-

ções indesejadas já naquela época, para as

xões um movimento social/religioso/cultu-

periferias e favelas dessa cidade racialmente

ral presente na Vila Estrela/Aglomerado

segregada. Até onde nossas pesquisas apon-

Santa Lúcia, Região Centro-Sul de Belo

tam, debaixo do asfalto cinza da cidade dos

Horizonte, para analisar os significados

brancos, jazem corpos negros esquecidos por

das ações que ocorrem sob uma frondosa

mais de um século, tendo sido cancelada cada

Gameleira, árvore localizada na Vila Estrela,

referência à sua existência, destruída a sua

em um antigo barracão de favela onde,

igreja, abandonado o seu cemitério, renomea-

hoje, existe um templo religioso, a sede do

das as suas ruas e os espaços urbanos em um

Museu dos Quilombos e Favelas Urbanos

processo perverso de ocultamento das memó-

(Muquifu) e do Projeto de Pesquisa e Centro

rias negras consideradas, até hoje, memórias

de Documentação NegriCidade. O respon-

incômodas.

sável pela edificação do templo é o Grupo

Neste estudo, apresento aspectos abordados em minha tese de doutoramento 2 em
Ciências Sociais, ainda em processo de elaboração, na qual busco compreender os processos que levaram à construção de um templo
religioso no extinto Curral Del Rey, a Capela
do Rosário, de propriedade da Irmandade
de Nossa Senhora do Rosário dos Homens

de Mulheres da Vila Estrela (GMVE) que se
reune neste local desde a primeira década do
século XX. Nossa proposta é relacionar esses
espaços do extinto Arraial do Curral Del Rey
e as periferias e favelas de Belo Horizonte
analisando os processos de recriação de culturas negro-africanas fora da África, perfazendo
os sentidos culturais das diásporas negras.

Pretos para, a partir dessa análise, interpre-

Uma das inquietações que mobilizam esta

tar possiveis razões que levaram à segregação

pesquisa, e que dá origem a este estudo, gira

das populações negras em Belo Horizonte. Da

em torno dos silêncios quanto à celebra-

exposição acerca da Capela do Rosário iremos

ção dos 200 anos da Capela do Rosário dos

seguir os caminhos percorridos pelas popu-

Homens Pretos, inaugurada em 1819 e que

lações negras em direção às periferias e fave-

foi edificada por solicitação da Irmandade

las da capital, seguiremos os “Caminhos do

de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos da

Rosário” percorridos pelos grupos de Congado

Freguesia de Nossa Senhora da Boa Viagem

que resistem à intolerância religiosa e ao

do Curral Del Rey, então Comarca do Sabará,

racismo e sobrevivem nas periferias.

por requerimento da irmandade encaminhado
a Dom João VI, Rei de Portugal. Esta pesquisa
está pautada nos debates e discussões sobre
o existir e o saber-fazer de povos negros, em

2

Título: Patrimônio Sacro da Arquidiocese de Belo Horizonte

uma perspectiva anticolonial e antirracista

e o Afro Patrimônio de Belo Horizonte: da Capela Nossa

que propõe a erradicação do racismo estru-

Senhora do Rosário dos Homens Pretos do Curral Del Rey

tural, debates que já estavam em crescimento

(1819) à Igreja das Santas Pretas da Vila Estrela (2018).
Orientadora: Profª. Drª. Candice Vidal e Souza.

e que fazem parte de um movimento que está
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se difundindo amplamente em vários paises e culturas, onde quer que se
façam presentes as populações negras, independente do percentual dessa
presença em relação a outras raças e etnias. Mesmo diante dos avanços
das lutas antirracistas, ainda são abundantes os estudos sobre esse grupo
étnico-racial que reproduzem discursos e práticas que desqualificam o
ser negro. À medida que tais estudos são produzidos e reproduzidos, é
reforçada a ideia de uma hierarquia entre negros e brancos, aumentando ainda mais a invisibilidade desses sujeitos. Observamos que as coletividades negras, em meio a esse processo de subalternização dos corpos
negros, são inferiorizadas e colocadas à margem da sociedade, negando-se
e desqualificando-se suas manifestações culturais e identitárias. É o caso
da construção de Belo Horizonte, onde ocorreu o apagamento intencional
de qualquer referência à presença dessas populações já no extinto Arraial
do Curral Del Rey.
Nossa pesquisa visa outras possibilidades para se pensar a cidade, problematizar os discursos e práticas que negam as contradições e conflitos
presentes em tais espaços, como aqueles relacionados à raça/etnia, que
reforçam a exclusão de negros(as) das dinâmicas socioespaciais urbanas.
Buscamos compreender o processo de segregação a partir da atuação da
Arquidiocese de Belo Horizonte (ABH) no que se refere a dois templos
específicos: a Capela do Rosário dos Homens Pretos (1819), localizada no
extinto Arraial do Curral Del Rey, em paralelo com a Igreja das Santas
Pretas (2018), localizada na Vila Estrela.
Buscamos redescobrir os territórios ocupados pelas populações negras
ao longo de dois séculos, entre 1819 e 2019, no território que hoje definimos como a cidade de Belo Horizonte: onde as comunidades negras estiveram abrigadas ao longo destes dois séculos? A Irmandade do Rosário se
reunia em sua própria capela de 1819 até1897. A proibição das festas do
Rosário, por Dom Antônio dos Santos Cabral (Propriá, 08/10/1884 — Belo
Horizonte, 15/11/1967), aconteceu em 1927, quando a Irmandade foi afastada da, agora, Capela Curial. A partir daí, percebemos outras situações
semelhantes de intolerância religiosa e cultural. Dentre tais ações intolerantes está o caso envolvendo o GMVE e a Paróquia Menino Jesus, do
bairro Santo Antônio, quando aquelas mulheres se viram sob a ameaça
de serem expulsas de um espaço comunitário, local onde está a Igreja das
Santas Pretas.
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Interessa-nos saber o que aconteceu com a
Irmandade de Nossa Senhora do Rosário após
as proibições de Dom Cabral. Constatamos
o surgimento de dezenas de grupos ligados à
devoção a Nossa Senhora do Rosário, sempre

Do Largo do Rosário
do Curral Del Rey para
as periferias de Belo
Horizonte

nas periferias e favelas, nos mesmos lugares

Para compreender os processos que leva-

ocupados pelas populações negras da capital

ram à extinção do Curral Del Rey partimos

mineira. É na periferia da cidade planejada

da observação da planta cadastral do extin-

que essa população vai reconstruir suas igre-

to Arraial do Belo Horizonte -planta produ-

jinhas dedicadas à Nossa Senhora do Rosário,

zida pela Comissão Construtora da Nova

seus terreiros de Candomblé e outros espa-

Capital (CCNC) - comparada à planta da

ços de resistência negra e fazem isso como

nova capital. O mapa produzido é uma super-

forma de escapar de novas ações intolerantes.

posição de dois documentos cartográficos, o

Buscando uma organização cronológica dos

que nos permite a visualização da localização

processos que contribuíram para a edificação

do antigo arraial no contexto da nova cida-

de uma Belo Horizonte racialmente segrega-

de. Presume-se que esse seja um dos exem-

da, definimos alguns marcos temporais que

plares elaborados na Inspetoria Técnica da

destacam alguns territórios negros:

Prefeitura na década de 1940, enquanto a
planta do arraial seria embasada no mapa

PARTE I
Do Largo do Rosário do Curral Del Rey
para as periferias de Belo Horizonte;
Na Capela do Rosário do Curral Del Rey
(1807 - 1897);
No Cemitério da Irmandade dos Homens
Pretos (1811 - 1894)
Na Capela Curial Nossa Senhora do
Rosário (1897 a 1927);
PARTE II
Nas periferias e favelas de Belo Horizonte
(a partir de 1897);

produzido pela CCNC em 1894. O documento
é um dos poucos registros cartográficos existentes sobre o arraial.
A sobreposição dos mapas do Curral Del Rey
e da cidade projetada nos ajuda a visualizar
parte dos territórios negros invisibilizados
através de processos discriminatórios e racistas já presentes durante a construção da nova
capital. É nesse sentido que Tarcísio Botelho3
reflete: “No processo de construção da cidade, esse território ficou esquecido. Ninguém
sabe que aqui tinha uma Igreja do Rosário”
(BOTELHO, 2019).

Na Igreja das Santas Pretas (a partir do
início da década de 1970);
NegriCidade: de volta ao Largo do Rosário
(29/09/2019).

3

Tarcísio Botelho é professor de história da Universidade

Federal de Minas Gerais.

197

C ADERNO
ATEMP O Nº5

Figura 1 - Sobreposição dos mapas do Arraial
do Belo Horizonte (1894) e Belo Horizonte (1940).
Fonte: Museu Histórico Abílio Barreto.
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Sobre a localização da Capela do Rosário

Observando o mapa produzido a pedido de

dos Homens Pretos, um estudo aprofundado

Abílio Barreto identificamos que a Capela

sobre sua situação construtiva foi elaborado

do Rosário estaria localizada exatamente no

por Alessandro Borsagli, em seu artigo “Sob a

cruzamento da Rua da Bahia com a Rua dos

Sombra do Curral del Rey”, onde nos informa:

Timbiras. Buscamos essa precisão na identificação do local onde o templo fora edifica-

[...] A Capela do Rosário dos Pretos existiu
no largo de mesmo nome que se localizava
entre as Ruas Guajajaras, Espírito Santo e

do no intuito de determinar a localização do
Cemitério da Irmandade dos Pretos, também

Avenida Á lvares Cabra l, um pouco acima

existente no local, informação que muito nos

do cr u za mento ent re a Rua da Ba h ia e a

interessa, para o resgate da materialidade da

Av. Álvares Cabral (BORSAGLI, 2017, p. 66-67).

presença das populações negras no interior do
Curral Del Rey e, consequentemente, na atual

Figura 2 - Capela do Rosário -

Georreferência: Extinto Largo
do Rosário, atual esquina das ruas
da Bahia e dos Timbiras.
Fonte: José Flávio Morais Castro.

Acervo: Muquifu/NegriCidade.
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cidade de Belo Horizonte. Em busca dessa precisão espacial entramos em
contato com o professor José Flávio Morais Castro4 que elaborou um mapa
georreferenciado do Largo do Rosário:
A Capela do Rosário foi demolida em 1897 e, das poucas referências deste
templo, identificamos que ela apresentava uma arquitetura simples, não
possuía torres sineiras e, nos dizeres de Abílio Barreto, “a capela era um
templo muito simples. Não tinha torres. Media 8m77 de frente por 30m50
de fundo e 10m3 de altura, contornada por um paredão de pedras de 0m33
de espessura e 1,33 de altura” (BARRETO, 1996, p. 257). A partir da demolição do templo, em 1897 e, posteriormente, da intervenção de Dom Cabral,
na década de 1920, dá-se um gradual e constante deslocamento das populações negras para as periferias e favelas de Belo Horizonte. Podemos perceber com isso a ausência de representações do afro-patrimônio no interior
da Avenida do Contorno, que circula a região central da capital mineira.
Abílio Barreto publicou obras sobre a história do município, sendo elas:
“Belo Horizonte: Memória Histórica e Descritiva – História Antiga”;
“História Média” e “Resumo Histórico de Belo Horizonte”. Foi exatamente
esta presença no Arraial, justamente no momento do início dos trabalhos
da CCNC, que me levou a investigar a respeito de sua obra. Em uma de
minhas visitas ao Museu Histórico Abílio Barreto tive a oportunidade de
entrevistar a museóloga responsável pelo acervo do museu, Ana Portugal,
que se tornou uma de minhas valiosas interlocutoras. Em uma de nossas
longas conversas via Whatsaap ela me alertou:
O Abílio Barreto veio criança para o arraial em 1895, acompanhando o pai
para trabalhar com a comissão construtora, ele conta que muitas coisas ele
se lembra e que também coletou depoimento de outras pessoas. Entendo que
Belo Horizonte "cresceu" sobre camadas de damnatio memoriae, se pensarmos
que a intenção era apagar vestígios da vida colonial... Os resquícios materiais
que temos aqui no museu não são nada. Eles acabaram com a história oficial
de um Arraial colonial, seu povo, principalmente o povo pobre, negro... Quero
dizer, se acabaram com a história colonial oficial, imagina a história de quem
não estava incluído nesta visão oficial? Acho que tivemos sorte de ter algumas
pessoas que se preocuparam com a memória, como Abílio Barreto, porque
pelo menos temos algumas informações. (PORTUGAL, 2019).

4

Professor do Programa de Pós-graduação em Geografia (Tratamento da Informação Espacial) da

PUC Minas.
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Na Capela do Rosário
do Curral Del Rey
(1807 - 1897)

Este marco temporal inicia na elaboração de um
requerimento da Irmandade de Nossa Senhora
do Rosário dos Homens Pretos a Dom João
VI, no qual solicitam uma provisão de confirmação de uma capela e respectivas sepulturas. Nesse período da solicitação, o Curral Del
Rey estava vinculado à Freguesia de Nossa
Senhora da Boa Viagem, ainda Comarca de
Sabará. Seguiremos nosso percurso histórico
até a demolição da Capela do Rosário, em 1897.

Figura 3 - Largo do Rosário, situação
em 1895. Fonte: APCBH. Acervo: CCNC
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A respeito da Capela do Rosário, Isabel Casimira5 aponta para a foto da
CCNC e afirma: “Essa igreja aqui foi demolida, é a Igreja do Rosário dos
Pretos, da Irmandade dos Pretos” (CASIMIRA, 2019).
Estabelecida no território onde hoje está Belo Horizonte, a Irmandade do
Rosário dos Homens Pretos envia uma carta, datada de 23/10/1807, a Vossa
Majestade Dom João VI6 onde solicita autorização para a edificação de uma
capela na qual aspiravam realizar seus cultos. Os irmãos do Rosário solicitavam também autorização para construir e manter sepulturas para seus
mortos. Em tal documento Abílio Barreto (BARRETO, 1996) atesta:
Capela do Rosário - Seguindo-se pela Rua General Deodoro e subindo-se pela
do Rosário, chegava-se ao largo que tinha igual nome, em cujo centro se erguia
a Capela de Nossa Senhora do Rosário, sem beleza, sem arte, mas admiravelmente bem colocada, em um alto, de onde se descortinava belo panorama
do arraial. Nesse largo, em frente à casa em que pouco depois se instalou o
Hotel Lima, casa do capitão José Carlos Vaz de Melo, ficava essa bela árvore - a Saponária -, ainda hoje existente na Avenida Álvares Cabral [...]. Ficava
situada, mais ou menos, no atual cruzamento da Avenida Álvares Cabral com
a Rua da Bahia. Esse pequeno templo completamente desprovido de ornatos e
alfaias, quase nada tinha de interessante. O sino desta capela acha-se na torre
de uma das igrejas de Contagem. Data de 1822, ano da proclamação da nossa
Independência (BARRETO, 1996, p. 257).

Todo o período entre a solicitação para a construção do templo (1807) e
sua demolição (1897) permanece ainda obscuro. Em um memorando de
Aarão Reis7 enviado a David Moretzsohn Campista8, datado de 23/07/1894,
trata-se da existência da capela e afirma ser tal edificação “de propriedade
de uma irmandade” (REIS, 1894). De acordo com informações da ABH o
templo foi demolido em 1897, dando lugar a uma nova capela, inaugurada em 26/09/1897, na esquina da Av. Amazonas com as ruas São Paulo e
Tamoios, sendo referida, a partir daí, como de propriedade da ABH, então
sob o título de Capela Curial Nossa Senhora do Rosário, desaparecendo
a referência à Irmandade do Rosário enquanto proprietária.
5

Rainha do Congo da Guarda de Moçambique e Congo Treze de Maio de Nossa Senhora do Rosário.

6

ARQUIVO ULTRAMARINO - Requerimento da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos

homens pretos, do Arraial e freguesia de Nossa Senhora de Boa Viagem, do Curral Del Rei, a D. João
VI. 23/10/1807 Nº de inventário no catálogo: 13748 AHU Minas Gerais, cx. 186, doc. 53 AHU_CU_011,
Cx. 186, D. 13744.
7

Aarão Reis foi o Engenheiro Chefe da CCNC que desenhou a planimetria da nova cidade, desenvol-

veu todos os projetos arquitetônicos e se encarregou de acompanhar todas as construções entre os
anos 1894 e 1897.
8

David Morethson Campista assumiu a Secretaria da Agricultura, Comércio e Obras Públicas de

Minas Gerais no governo de Afonso Pena, durante o período de 1892 a 1894.
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Por ocasião da celebração dos 200 anos da

Acerca da presença e atuação da Irmandade

inauguração da antiga Capela do Rosário

do Rosário dos Homens Pretos pouca infor-

(1819 - 2019), diante do silêncio estarrece-

mação foi localizada até o momento. Dentre

dor da ABH e dos órgãos públicos ligados à

a documentação encontrada está a solici-

História e ao Patrimônio de Belo Horizonte,

tação de Afonso Pena 10 (PENA, 1894, p. 02),

organizou-se uma comissão formada por

então governador do Estado de Minas Gerais,

representantes de entidades ligadas aos movi-

em nome da CCNC, enviada em 1894 a Dom

mentos negros de Belo Horizonte buscando

Antônio Benevides11, arcebispo de Mariana,

romper com o epistemicídio das populações

requerendo a demolição da Capela do Rosário

negras. Essa comissão definiu por realizar

e alegando necessidades construtivas do

uma ocupação cultural e religiosa do antigo

projeto urbanístico em questão. Um diálo-

Largo do Rosário no dia 28/09/2019. Essa foi

go é estabelecido entre as autoridades civis e

a terceira ocupação organizada pelo Projeto

religiosas até a autorização, por parte de Dom

NegriCidade sendo que, nesta ocasião, fez-se

Antônio Benevides, permitindo a demolição

necessário trazer uma discussão sobre a

e dando, assim, início à construção da nova

presença/ausência das populações negras e

capela, que foi inaugurada no dia 26/09/ 1897,

sua movimentação por Belo Horizonte.

antes mesmo da inauguração da nova capital,

Também por ocasião da celebração dos 200
anos da Capela do Rosário publicamos um
artigo (SILVA, 2019) que teve como referência os dois templos que consideramos emblemáticos para se compreender a história da
ocupação negra deste território: a Capela do

que se deu no dia 12/12/1897. Isso nos leva
a compreender a força política dos irmãos e
irmãs do Rosário naquele momento, já que
necessitavam do novo templo para os festejos de sua padroeira, que ocorrem no mês de
outubro.

Rosário dos Homens Pretos (1819) e a Igreja

Desde a solicitação para a construção do

das Santas Pretas (2018). O artigo buscava

templo até a sua inauguração se passa-

debater a respeito dos processos de aquisição

ram 12 anos, até que no dia 08/10/181912 ,

dos terrenos, construção, ocupação e, no caso
da Capela do Rosário, as decisões que levaram
à destruição do templo, bem como a atuação
de Dom Cabral, enquanto bispo diocesano 9,
já em relação à Capela Curial (1897).

10

Afonso Pena (1847–1909) foi governador de Minas Gerais

entre 1892 e 1894. Durante seu governo se decidiu pela mudança da capital do estado, de Ouro Preto para a Freguesia do
Curral Del Rey.
11

Antônio Maria Correia de Sá e Benevides (1836–1896) foi

designado bispo de Mariana, assumindo a diocese em 1877 e
permanecendo até 1896, o que coincide com o período de construção da nova capital.
12

A data da inauguração da Capela do Rosário da Irmandade

dos Homens Pretos (08/10/1819) é citada no site http://www.
http://jorgeespeschit.com.br/. Disponível em: http://jorgees9

peschit.com.br/site/patrimonio-historico-e-cultural/igreO mandato de Dom Cabral a frente da Arquidiocese de Belo

ja-mais-antiga-da-capital-capela-nossa-senhora-do-rosa-

Horizonte se estendeu de 1922 a 1967 e sua atuação em rela-

rio-revela-tracos-historicos-de-bh/#:~:text=A%20Capela%20

ção à população negra de Belo Horizonte será abordada mais

do%20Ros%C3%A1rio%20surgiu,Horizonte%2078%20anos%20

à frente no texto.

mais%20tarde.
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a Capela do Rosário passou a abrigar a Irmandade dos Homens Pretos,
suas cerimônias, festas e homenagens. Como era de costume na época,
o templo acolheu em seu adro, no Cemitério dos Pretos do Curral Del Rey,
os sepultamentos dos irmãos do Rosário, conforme registrado no documento enviado a Dom João VI:
[...] Dizem os Irmãos da Irmandade da Nossa Senhora do Rosário dos homens
pretos do Arraial e Freguesia de Nossa Senhora da Boa Viagem do Curral Del Rei
que eles têm feito à sua custa e com muita despesa [?] que sustentam, e paramentam, para aí ter a Senhora Louvada e são dignos de que Vossa Alteza lhes conceda a confirmação [?] da mesma Capela Sepulturas dela para os Irmãos da mesma
Irmandade sem o ônus para a Fábrica da Matriz [...] (REQUERIMENTO, 1807). 13

Diante da fotografia realizada pela CCNC e da descrição criteriosa de
Abílio Barreto foi-nos possível dar início ao resgate virtual do extinto
Arraial do Curral Del Rey através de uma força-tarefa do projeto Paisagens
Pitorescas, que tem a orientação do professor e historiador Alex Bohrer,
e se baseia em pesquisa iconográfica e arquivística para a elaboração das
imagens em 3D. O projeto conta com a participação dos alunos Alan
Rodrigues Guimarães de Paula e Jussara Emanuella Duarte, do curso de
Tecnologia em Conservação e Restauro, e Tiago da Cunha Rosa, da especialização em Gestão e Conservação do Patrimônio Cultural, ambos ofertados
pelo Instituto Federal de Minas Gerais, campus Ouro Preto.

13

Figura 4 - Reconstituição

da Capela do Rosário e

Cemitério dos Negros.

Fon te: Tiago da Cu n ha
Rosa, Arquiteto e Urbanista.
Acervo: Projetos Paisagens
Pitorescas e NegriCidade.
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No Cemitério da Irmandade
dos Homens Pretos
(1811 - 1894)

de mais concessão para na capela que edificaram conservarem sessenta sepulturas para que
os irmãos bem feitores 14 (confirmação do
compromisso, grifos nossos, 30/08/1811, p. 1).

O extinto Largo do Rosário abrigou não
apenas a Capela do Rosário, mas também
um cemitério que recebeu os corpos negros
daqueles e daquelas que confiaram na proteção divina após a sua morte, que se reuniram em associações religiosas, irmandades
e confrarias na expectativa de terem seus
corpos sepultados em solo sagrado, na proximidade de uma igreja por eles edificada e que,
por determinação de outros, não tiveram seu
projeto original respeitado. Daí a necessidade
de se identificar com precisão a localização do
espaço cemiterial onde os corpos negros dos
irmãos e das irmãs do Rosário foram sepultados. Um documento datado de 30/08/1811,
uma cópia que registra a Confirmação do
Compromisso da Irmandade dos Homens
Pretos, reafirma a autorização para que a
Irmandade fosse responsável pela manutenção de 60 sepulturas a serem destinadas aos
“irmãos benfeitores”. Tal informação indica
o nível de organização e o reconhecimento
da Irmandade naquele período. O documento registrado na cidade de Ouro Preto nos
informa:
[...] D. João por Graça de Deu s, Pr í ncipe
Regente de Portugal e dos Algarves, d’aquém,

Figura 5 - Maquete da Capela do Rosário e
Cemitério da Irmandade dos Homens Pretos
(2020). Fonte: Leonardo de Jesus da Silva, do

Estúdio Arch Léo de Jesus. Acervo: Muquifu/
NegriCidade
As poucas referências ao cemitério mantêm
sua história na obscuridade, silenciada e
ainda bastante desconhecida. Pairam dúvidas quanto à existência efetiva de sepultamentos no local, surgindo daí a necessidade de se persistir na pesquisa documental
e arqueológica, com o objetivo de dar voz
àqueles a quem o cemitério se destinava,
buscando preencher as lacunas e as omissões do passado. É nesse movimento de resgate das negras memórias de Belo Horizonte
que estamos desenvolvendo uma maquete tridimensional do extinto Arraial, tendo

e d ’a lem mar em Á frica, Senhor da Guiné

como referência as edificações do Largo

etc. Faço saber minha Prov isão v irem que

do Rosário. O recorte histórico para a

por parte dos Pretos da Freguesia de Nossa
Senhora da Boa Viagem do Curral d ’ El Rei
se l he representou que pa ra substa ncia, a
ordens da sua devoção lhes era necessário
que eu, como era costume, lhes confirmasse
o Compromisso, que o havião pedindo além

14

Transcrição do texto original feita pela Profa. Dra. Marta

Melgaço Neves, em 06/06/2020.
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confecção da maquete é o ano de 1894, do início dos trabalhos da CCNC.
A maquete está sendo desenvolvida em parceria com Leonardo de Jesus
da Silva.15
Pesquisas realizadas nos Registros Paroquiais da Igreja Católica, mais
especificamente nos registros de óbitos da Paróquia Nossa Senhora da Boa
Viagem no período de 1819 a 1894, estão em curso. É importante lembrar
que a igreja Matriz da Boa Viagem possuía o seu próprio cemitério e que
esse perdurou todo o período entre a inauguração da Matriz, em 1713, até
a definição da CCNC pela paralisação dos sepultamentos, em 1894, totalizando aproximadamente 181 anos de sepultamentos. A pouca documentação histórica localizada até o momento deixa claro que o cemitério da
Capela do Rosário do Curral Del Rey era destinado a uma categoria social
específica e quase anônima, considerada inferior numa sociedade marcada
pela rigidez hierárquica. Sobre o direito à memória dos nossos ancestrais
mortos Tata Kamus’ende, candomblecista, nos propõe:
Que os nossos ancestrais de Angola que estão enterrados aqui nessa Terra, nos
reconheçam e nos permitam os melhores caminhos. Que esses nossos ancestrais de Angola nos conduzam pra um melhor caminho, que nos façam ter
boas amizades, bons amigos. Que esses nossos ancestrais nos deixem ser, nos
permitam ser, um dia, bons exemplos para os nossos filhos e para as gerações
que vierem depois da gente (KAMUS’ENDE, 2019).

Um espaço cemiterial dedicado aos negros indica a existência de uma
sociedade que pretende manter-se apartada do segmento negro/escravista, até depois da morte. Não se pode negar, no entanto, que o Cemitério da
Irmandade do Rosário, no Curral Del Rey, também indique certa preocupação em relação ao sepultamento dos negros, escravizados ou já libertos.
Tratando da atuação da Intendência Geral de Polícia no Rio de Janeiro do
século XIX, Villata e Libby (2013) destacam o abandono com que a saúde
e o enterro dos cativos eram tratados pelos senhores. As principais evidências desse tratamento era a quantidade de corpos de escravos atirados pelas
ruas da cidade e o precário estado de conservação dos cemitérios a eles
destinados.
Mesmo com a ausência de outras fontes, acreditamos que a preocupação
com o sepultamento dos negros tenha sido, sobretudo, de ordem religiosa.
Sendo assim, são muitas as possibilidades de pesquisas que o Cemitério
15
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da Irmandade do Rosário do Curral Del Rey

Não restam dúvidas sobre a urgência do

pode suscitar. Além da pesquisa bibliográfi-

tombamento daquele espaço – esquina da rua

ca e documental, a história oral é um instru-

da Bahia com rua dos Timbiras, no centro de

mento que pode promover o envolvimento das

Belo Horizonte, como um passo importante

comunidades negras em diáspora na prote-

no resgate dos afro-patrimônios do Curral

ção do bem cultural e pode vir a ser incor-

Del Rey soterrados pelo asfalto da nova capi-

porado à história do cemitério promoven-

tal para ter sua relevância histórica e cultural

do leituras alternativas do passado. O local

oficialmente reconhecida pelo município de

onde se encontra o Cemitério da Irmandade

Belo Horizonte. No entanto, o tombamento,

do Rosário pode ser considerado um rele-

por si só, não assegurará a efetiva proteção do

vante sítio arqueológico, associado à história

bem cultural e exigirá um amplo debate da

da escravidão em Minas Gerais. A pesquisa

população sobre o tema do afro-patrimônio

arqueológica torna-se fundamental naquela

e a construção de uma cidade segregada. No

área, na medida em pode trazer à tona infor-

momento, não há nenhuma sinalização indi-

mações que ainda não aparecem na documen-

cativa do Cemitério dos Negros do Curral Del

tação oficial.

Rey, impossibilitando o acesso a esta parte tão

Da mesma maneira que ocorria na Matriz,

significativa da história da cidade.

também eram realizados sepultamentos em

Sobre a ausência de sinais que indiquem a

seu adro, sendo estes proibidos pela CCNC

presença das populações negras no interior

devido a questões de insalubridade, além

da Avenida do Contorno, mesmo que em

da falta de respeito com os mortos e seus

tempos remotos, por ocasião da 3ª Ocupação

parentes, pois os sepultamentos dos cadáve-

NegriCidade, ocorrida em 28/7/2019, Pedro

res davam-se um sobre o outro, sem remo-

Rei, Ogã e Filho da Casa do Pai Ricardo,

ção e sem nenhum critério. A respeito disso

reflete sobre nossa presença ancestral nesse

observou no ano de 1894 o secretário da

território:

CCNC, Fabio Nunes Leal, que a Matriz da
Boa Viagem “(...) cuja terra empapassada de
óleo humano e entremeada de ossos, está
acusando a excessiva quantidade de cadáveres
humanos que tem recebido, em desmarcada
proporção com sua capacidade” (BARRETO,
1996, p. 157). O problema seria temporariamente resolvido pela CCNC, que construiu

Bem no centro da cidade onde tem muito
valor. Já tinha valor antes de ser esse valor
que essa sociedade dá, que esse va lor do
d i n hei ro, do pre ço do me t ro qu ad r ado.
Que antes já tinha um valor pra gente que
é a ncestra l, de onde a gente é. Dei xamos
a nossa r a i z pla nt ada aqu i, i sso mesmo!
É a continuidade. É um símbolo de continuidade (REI, 2019).

um cemitério provisório nos fundos da Capela
Curial, no local onde se encontra atualmente
o Banco do Brasil, na Rua Rio de Janeiro.

Algo que precisamos afrontar em relação ao
processo de construção de uma cidade é o que
ficou esquecido debaixo de suas edificações e,
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no caso de Belo Horizonte, outra cidade foi soterrada e ainda hoje permanece sob sua pavimentação, debaixo dos alicerces dos novos prédios que
foram construídos em substituição aos que havia no antigo Arraial do
Curral Del Rey. De acordo com o que nos narra Abílio Barreto, no Adro da
Capela do Rosário havia o Cemitério da Irmandade: “Nesse adro também
se faziam sepultamentos” (BARRETO, 1996, p. 257). Identificamos poucos
registros sobre a situação do antigo Cemitério da Irmandade do Rosário e
a respeito do possível traslado dos corpos ali sepultados durante o século
XIX para o Cemitério do Bonfim16. Sobre esta questão afirma Josemeire
Alves em resposta a questionamentos a este respeito:
Sobre o traslado dos restos mortais do Cemitério da Capela do Rosário, para
o Cemitério Municipal. Encontrei aqui as anotações da fonte onde encontrei a informação, no Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte. Livro de
Registros de Sepultamento (Cemitério do Bonfim) – Livro I, pág. 7. Ali constam as seguintes informações: Data (do registro e provavelmente da ocorrência): 11/07/1898; na coluna onde registravam-se os Nomes dos sepultados
consta: “OSSOS VINDOS DA CAPELA DE N. S. DO ROSÁRIO”. Nenhuma
outra informação a não ser no campo Quadros 2, onde lê-se o seguinte: [...]
No dia 22 d'Agosto de 1900, os ossos de um cadáver [perto do] Dr. Chefe de
Polícia, visto pelo Dr. Moss, Médico da Polícia. Esta última anotação provavelmente foi feita depois da data do registro, como complemento, e parece
indicar que outros ossos foram encontrados próximo ao local onde funcionava
a Chefia de Polícia, na Rua da Bahia, no dia 22 de agosto de 1900. Encontrei
estas informações, durante a minha pesquisa do doutorado, em 2016. Seria
importante voltar à fonte, para confirmar/apurar as informações, caso vocês
desejem utilizá-la para pesquisa ou alguma outra ação. Não analisei todos os
registros do Cemitério, apenas os dos primeiros anos. Pode ser que haja mais
informações nos outros volumes, inclusive. Como os documentos em questão
são manuscritos, precisaria de uma pesquisa mais detida. Talvez focar nos
anos em que a rua da Bahia e imediações onde se localizava a Capela tenha
sofrido intervenções. Um cruzamento com os registros sobre obras que constam dos Relatórios dos Prefeitos pode ser interessante (ALVES, 2020).

Ainda sobre a questão do traslado dos corpos das irmãs e irmãos sepultados no Adro da Capela do Rosário identificamos outras manifestações
ocorridas por ocasião de uma “Ocupação Cultural e Religiosa” do antigo
Largo do Rosário, organizada pelo Projeto NegriCidade, no dia 28/09/2019.
O NegriCidade é um projeto que busca resgatar os territórios negros do
extinto Arraial do Curral Del Rey, tendo como ponto de partida o antigo
16

Cemitério do Bonfim é a necrópole mais antiga de Belo Horizonte. Foi inaugurado em 08/02/1897 e

foi projetado para ser um cemitério laico – não mais sob o domínio da Igreja Católica – e público, assim
como uma cidade planejada, moderna e republicana exigia. É um dos quatro cemitérios municipais da
cidade, localizado no bairro de mesmo nome.
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Largo do Rosário, onde havia a Capela do
Rosário dos Pretos e entre estes territórios o
Cemitério onde os irmãos e irmãs do Rosário
foram sepultados ao longo de aproximadamente 85 anos, do início ao fim do século
XIX (1811 a 1894). O local, hoje, situa-se no
quarteirão da Rua dos Timbiras entre as ruas
da Bahia e Avenida Álvares Cabral. Marcelo
Braga de Freitas 17 registrou a 3ª Ocupação
NegriCidade, um evento de caráter cultural,
religioso e político que contou com a participação do Coletivo MUQUIFU18 e de representantes de entidades ligadas à defesa dos direitos das populações negras de Belo Horizonte
e Região Metropolitana. Nesta 3ª Ocupação
NegriCidade participou também o prof. Dr.
Tarcísio Botelho que afirma:
A h i stór ia é que hav ia u m cem itér io, na
Ig reja do Rosá r io, que é u m cost u me de
época. Você era enterrado na Igreja da sua

esse território f icou esquecido. Ning uém
sabe que aqui tinha uma Igreja do Rosário
(BOTELHO, 2019).

A professora Marcelina Almeida, historiadora
da Escola de Design, da Universidade do
Estado de Minas Gerais, completa:
O s c or p o s do s ne g ro s , d a C omu n id ade
Negra, que atuava aqui na Igreja do Rosário,
a gente não tem notícia do que foi feito com
eles. Da Matriz da Boa Viagem, tem num dos
livros do Pedro Nava, Beira Mar, ele conta
que ele mor av a aqu i, nu ma dessa s r ua s,
per to da Igreja da Boa Viagem, ele conta
que nesse processo de construção da atual
Catedral que, da janela da casa dele, ele via
o terreno sendo revirado. Aí dava pra ele ver
tíbias, crânios. Então, assim, não houve uma
preocupação em retirar esses mortos, pelo
menos da (igreja da) Boa Viagem, eu tenho
essa notícia. Então eu imagino, eu suponho,
que da Capela do Rosário, o processo foi o
mesmo (ALMEIDA, 2019).

Irmandade. Abílio Barreto, ele pegou o mapa
do Arraial e superpôs ao mapa da Comissão
Construtora, então dá pra você ver o arrua-

As questões e respostas relacionadas ao

mento de Belo Horizonte hoje e o a ntigo

Cemitério da Irmandade dos Pretos do Curral

a rruamento por trás. Né? Que dá pra ver

Del Rey permanecem ainda silenciadas.

que os fundos da igreja daria, mais ou menos
pra aqui, pra (Rua dos) Timbiras com (Rua

O cemitério esteve ativo por 83 anos - entre

da) Bahia. Que é aonde deveria ter existi-

os anos de 1811, da autorização de Dom João

do o cemitério, que na construção da cida-

VI, e 1894, com a suspensão dos sepultamen-

de e que eles, provavelmente, começaram
o arruamento sem ter feito a retirada dos
corpos. No processo de construção da cidade

tos. Durante a 3ª Ocupação NegriCidade,
diversas foram as manifestações daqueles
que se reuniram no cruzamento das ruas da

17

Marcelo Braga de Freitas é doutorando em Ciências Sociais

pela PUC Minas. É coordenador de produção e realizador de
projetos audiovisuais de cinema e vídeo, desde a década de 1980
desenvolve trabalhos em diferentes formatos e suportes, apre-

Bahia com Timbiras no sentido de se resgatar aquele espaço público como um Território
Negro merecedor do registro ou tomba-

sentados no país e no exterior.

mento por parte dos órgãos de preserva-

18

ção do Patrimônio histórico e artístico de

Coletivo MUQUIFU é o grupo que atua na organiza-

ção das atividades propostas pelo Museu dos Quilombos e
Favelas Urbanos. A atual composição do grupo é a seguinte:

Belo Horizonte.

Alexsandro Trigger, Caroline Oliveira, Catharina Gonçalves,
Cleiton Gos, Augusto de Paula Pinto, Samanta Coan e Mauro
Luiz da Silva.
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Na Capela Curial Nossa Senhora do Rosário
(1897 a 1927)
O período em questão engloba a inauguração da Capela Nossa Senhora
do Rosário até a criação da Arquidiocese de Belo Horizonte, desmembrada da Arquidiocese de Mariana, e a chegada de Dom Antônio dos Santos
Cabral. Até os dias de hoje, a maioria dos habitantes de Belo Horizonte
desconhece que a capela situada no cruzamento da Rua dos Tamoios com
a Avenida Amazonas tem como padroeira Nossa Senhora do Rosário.
Boa parte dos belo-horizontinos se refere ao templo como capela dedicada a Santo Antônio, em razão de a Diocese ceder os direitos desta ao
Orfanato de Santo Antônio, mantido, desde 1911, pela Associação Pão de
Santo Antônio. Não obstante a localização da igreja do Rosário, situada
dentro dos limites da Avenida do Contorno, bem como o tombamento de
sua fachada e de seu volume pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) em
1994, ela não se apresenta como um elemento representativo da comunidade negra na memória e identidade da cidade.
No dia 04/10/1897, a inauguração da nova Capela do Rosário é notícia no
jornal Minas Geraes, órgão oficial do Estado. Chama a atenção o fato de
que, na procissão, diversas moças carregavam os andores de Nossa Senhora
do Rosário, Santa Efigênia e São Benedito. A matéria cita a presença de
autoridades daquela época que carregavam o pálio, uma grande honraria.
A presença da Irmandade dos Homens Pretos do Curral Del Rey não é
sequer citada, indicando o silenciamento e o apagamento intencionais da
presença das populações negras no interior da nova capital.
A devoção a Nossa Senhora do Rosário levou a população negra do Curral
Del Rey a construir o templo religioso, constituído como patrimônio material da Irmandade do Rosário. A propriedade desse afro-patrimônio é algo
ainda a ser esclarecido, pois o entendimento acerca dessa questão modifica-se com o passar das décadas. De acordo com uma correspondência
entre Aarão Reis, engenheiro chefe da CCNC e David Campista, datada de
23/07/189419, a Capela do Rosário era de “propriedade de uma Irmandade”:
Figura 6 - Notícia no Jornal da

inauguração da nova Capela

do Rosário a 26.09.1897. Fonte:

19

Jornal Minas Geraes - Data: 04.11.1897

a construção de novos templos para substituir os que foram demolidos. NOTAÇÃO: MHAB. Data:
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Bello Horizonte, 23 de Julho de 1894. Entre
as edif icações ex istentes nesta loca lidade
que precisam ser demolidas para o traçado
conveniente da nova cidade, mesmo porque

na documentação existente, os Irmãos do
Rosário deixam de ser citados como proprietários da Capela do Rosário.

f ic a m, u m a em ponto que ter á ne cess áriamente de ser aterrado e outra em ponto
que terá de ser excavado, a Igreja Matriz e a
Capela do Rosário.Sei que, pela Constituição
do Estado não é lícito a esta despender os
d in heiros públicos com a ma nutenção de
nen hu m c u lto rel i g io s o m a s p a re c e-me
também não lhe ser lícito proceder a demol iç ão de doi s templos u m dos luga res é
propriedade de uma Irmandade e o outro
é, em rigor, do espírito catholico que domina, em sua quasi unanimidade, o povo mineiro. Esponho, pois, a V. Excia. que, mediante acordo do Gover no do E s t ado com o

Figura 7: Capela do Rosário em 1902.

Episcopado Mineiro, seja deliberada a substi-

Fonte: Museu Histórico Abílio Barreto

tuição desses dois templos por outros novos,
não se procedendo a demolição de cada um
deles a ntes de conclu ída a ed i f icação do
substituto (Negrito nosso e grifo realizado

Após a inauguração da nova Capela do

no documento após a sua redação original,

Rosário, ocorrida em 26/09/1897, os docu-

sem data identificável).

mentos passam a se referir ao templo como
Capela Curial Nossa Senhora do Rosário,

Embora reconhecendo a propriedade da

termo que perdura até os dias de hoje. As

irmandade, Aarão Reis consultou a autori-

festas dedicadas à Nossa Senhora do Rosário,

dade religiosa responsável, Dom Antônio

celebradas no interior da Capela do Rosário

Benevides, a quem solicitou autorização para

desde a sua inauguração, em 1819, deixa-

a demolição. Parte dessas correspondências

ram de ocorrer a partir da chegada de Dom

estão arquivadas e tivemos acesso em nossa

Antônio dos Santos Cabral, primeiro bispo

pesquisa. A grande preocupação de Dom

da Diocese de Belo Horizonte, criada em

Antônio Benevides era a garantia da cons-

11/02/1921. Dom Cabral tomou posse como

trução de novos templos em substituição aos

bispo responsável em 30/04/1922 sendo que,

que seriam demolidos, que os novos templos

em sua chegada, se deparou com as festas

fossem de fato edificados pela CCNC e, além

do Rosário, quando reis e rainhas negros

disso, que fosse providenciado um cemi-

são entronizados no decorrer de celebrações

tério provisório em substituição aos dois

animadas ao som de tambores, cânticos e

cemitérios existentes no Arraial até então:

bailados conduzidos pelos irmãos do Rosário.

o Cemitério da Matriz da Boa Viagem e o

Esse modo festivo e vibrante de vivenciar a

Cemitério da Irmandade dos Homens Pretos,

religião manteve-se enraizado na vida dos

no Largo do Rosário. A partir desse momento,

devotos da “Senhora do Rosário”, que mesmo
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deslocados para as periferias e favelas da capital preservam um modo
singular do catolicismo tradicional. Esse catolicismo africanizado vivenciado pelos congadeiros foi motivo de grandes tensões e disputas com a
hierarquia da Igreja Católica. Já nas primeiras décadas do século XX, Dom
Cabral decretou o fim das celebrações do Reinado em toda a diocese, medida situada no contexto da chamada Reforma Ultramontana 20, um projeto
de evangelização implementado no Brasil em meados do século XIX e que
perdurou até o século XX.
Nossa compreensão é que Dom Cabral trazia consigo um modelo bastante
diferente para a construção de uma cidade laica e republicana. Sua proposta para a nova capital de Minas Gerais passava por seu projeto evangelizador e pastoral que encontra, no meio do seu caminho, a Irmandade
dos Homens Pretos, que lhe dificultava a implementação do seu projeto
de retorno à reta doutrina católica, de acordo com a já citada “Reforma
Ultramontana”. Dentre suas aspirações, o bispo diocesano encomendou do
arquiteto austríaco Clemens Holzmeister, em 1942, os projetos da sua tão
sonhada Catedral Cristo Rei, que chegou a ter suas fundações de concreto
iniciadas no alto da Avenida Afonso Pena, no cruzamento com a Avenida
do Contorno, como uma espécie de “coroamento” de todo o projeto arquitetônico/urbanístico da nova capital.

Figura 8: Dom Antônio dos Santos
Cabral. Fonte: Arquivo Fotográfico

do Colégio do Caraça

20

Reforma Ultramontana, ou Movimento Brasileiro de Reforma Católica, foi uma reação ao mundo

moderno e como uma orientação política desenvolvida pela Igreja Católica, marcada pelo centralismo
romano e pelo fechamento sobre si mesma, uma recusa ao contato com o mundo moderno.
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Figura 9: Projeto da Catedral Cristo Rei.
Fonte: Memorial Arquivístico da ABH

Para compreender como se dá o contato entre a igreja católica e o Reinado faz-se
necessário analisar o período posterior à fundação de Belo Horizonte, especialmente o processo de demolição da antiga Capela do Rosário dos Homens Pretos
(1819) e a construção da Capela Curial Nossa Senhora do Rosário, mais conhecida
pelos belorizontinos como Igrejinha de Santo Antônio (1897). As práticas pastorais de Dom Cabral fizeram com que, imediatamente após sua chegada à capital
mineira, se iniciasse um processo de expulsão das manifestações do Reinado do
interior dos templos católicos.
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É urgente compreender a atuação pastoral e administrativa de Dom Cabral
em relação às irmandades do Rosário, pelas quais ele manifestava profundo desprezo, assim como as estratégias de sobrevivência protagonizadas pelos negros e pobres daquela época, que ecoam até os dias de hoje.
Recém-chegado à nova capital, Dom Cabral anunciou sua posição diante
das irmandades negras por meio de um aviso aos vigários:
AVISO Nº 5 - Prohibição da festa chamada “Reinado”. Os Revmos. Srs.
Vigários, lembro de ordens do Sr. Bispo Diocesano, a necessidade de
suprimir-se a festa conhecida pelo nome de reinado. [...] é pensamento e
desejo da autoridade diocesana que desapareçam os reinados, que os fiéis
sejam bem instruídos sobre as vantagens da utilíssima devoção do rosário
(AVISO Nº 5, 1923, grifos nossos).

Em outra oportunidade, Dom Cabral fez publicar uma Carta Pastoral
da Província Eclesiástica de Belo Horizonte, através da Imprensa Oficial,
onde manifesta seu total repúdio às manifestações religiosas advindas dos
Reinados e proíbe:
“ R E I NA D O S ” - L a m e nt a mo s q ue n ão t e n h a m a i nd a d e s ap a re c ido
tot a l mente os cha mados “Rei nados” ou “Cong ados” que põem qua se
sempre uma nota humil hante nas festas religiosas. São particularmente
d ignos de reprovação, qua ndo taes reinados inter vêm na s procissões
ou nas f unções da egreja, pretendendo até distinções litúrgicas. Ainda
mesmo que não se verifiquem taes abus os essas danças são indesejáveis,
porque se prolongam, por tempo excessivo obriga ndo os da nça ntes a
beber em dema sia, donde se orig i na m a s con sequência s de cost u me
(CARTA PASTORAL, 1927, pp. 11 e 12, grifos nossos).

Foi justamente a partir da posse de Dom Cabral que os grupos ligados aos
festejos do Rosário passaram a experimentar uma mudança no relacionamento com a Igreja Católica, antes tolerante, doravante intolerante e
excludente. A relação das irmandades com a Igreja Católica foi inicialmente permissiva, como se observa por ocasião da construção de suas igrejas
e cemitérios. Tal experiência foi se transformando à medida do avanço da
implementação da Reforma Ultramontana, trazida pela autoridade eclesiástica, na qual se propunha a purificação dogmática da Igreja Católica,
resultando no afastamento e até na proibição das irmandades do Rosário,
no caso da Arquidiocese de Belo Horizonte.
A partir da proibição das festas do Rosário, faremos o percurso seguindo essa gente preta, agora ocupando as periferias, vilas e favelas da nova
capital. Sigamos atrás dessa gente devota de Nossa Senhora do Rosário
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que teima e resiste, sempre em busca de um

Eu acho que o Rosário era só um Terço 21...

lugar onde possa construir suas casas, cuidar

Quando o bispo colocou os pretos pra fora

de suas famílias, cultivar suas raízes culturais e religiosas, sepultar seus mortos e viver
em paz. Tais experiências serão abordadas
ao longo deste estudo e, concluindo, iremos

da igreja dele, o Terço se rompeu, o nosso
povo pode ter se espalhado por um tempo,
a ssi m como a s cont i n ha s do Rosá rio. A s
g ua rda s for a m pr a s f avela s e per i fer ia s ,
mas nós sobrevivemos, nos multiplicamos.

apresentar o Projeto de Pesquisa e Centro de

E então, o que era só um Terço, se fortaleceu

Documentação NegriCidade, para compreen-

e, agora, virou o grande Rosário de Maria! 22

der a relação entre a população negra e

(MOURA, 2019).

os territórios por elas ocupados em Belo
Horizonte desde os tempos do antigo Arraial
do Curral Del Rey, passando pela inauguração
da nova capital, em 12/12/1897, chegando aos
dias atuais.
Na primeira metade do século XX, ocorreram diversas tentativas de proibição dessa
manifestação cultural e religiosa por parte
de Dom Cabral. Houve períodos em que a
festa foi suprimida, reaparecendo apenas na

A fala do Pai Ricardo explicita a força da resistência das manifestações culturais e religiosas da população negra que, com o passar dos
anos, foram deslocadas do centro do Curral
Del Rey para ocupar as periferias e favelas da
capital. Para além do deslocamento para as
periferias e favelas da capital, observamos que
os grupos estabeleceram diferentes maneiras

década de 1950. Afastadas dos templos cató-

de relacionamento com as paróquias locais.

licos, as irmandades passaram a construir

Esse leque varia desde a acolhida por parte

seus próprios templos, nos quais as festas

do sacerdote responsável e envolvimento

do Rosário continuaram a ocorrer, distan-

das comunidades às atitudes de intolerância

tes da influência eclesiástica e próximas da

e recusa, por parte dos grupos, de participa-

sacralidade e do senso de comunidade, o que
lhes possibilitou resistir e sobreviver. Minha
percepção inicial é que a determinação de
Dom Cabral teria sido um golpe fatal nas
irmandades do Rosário. Porém, ao invés de

ção nas atividades das paróquias. Neste último caso, a recusa ocorre em razão da inclusão
desses fiéis exclusivamente para as festas do
Rosário, apontando para a falta de uma defi-

desaparecerem, as irmandades se multiplica-

nição no que se refere à participação e abrigo

ram nas periferias e favelas, consubstanciadas

desses grupos.

em guardas de Congo e Moçambique, reinos e
terreiros, como intuiu Pai Ricardo de Moura,
da Casa de Caridade Pai Jacob do Oriente:

21

Pai Ricardo faz referência às cinquenta contas do Terço,

que é uma oração dedicada à Nossa Senhora do Rosário
que, com a dispersão dos grupos do Reinado, se espalharam por toda a periferia e que, agora, são como o Rosário,
que tem 150 contas.
22

Nesse momento, ao concluir sua fala, Pai Ricardo fez um

gesto com as pontas dos dedos no ar e, com um sorriso largo,
fez menção às 150 contas do Rosário, que é a reunião de três
terços.
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Entre a demolição do Arraial e sua inauguração decorreram apenas três
anos. De sua aprovação como nova capital à sua ocupação, desdobram-se
as mais diversas situações, assim como diversas podem ser as formas para
buscar compreendê-la enquanto cidade de promessa e cidade de concreto, um paradoxo que marca muitas das cidades modernas, que buscam na
organização do espaço a constituição de um funcionamento eficiente, mas,
que com o passar dos anos, deixam agigantar os problemas e estabelecem
dinâmicas que geram exclusão, conflitos e desordenamentos. Irrompem
as dissidências e resistências, as idealizações e desilusões, as distâncias e
aproximações entre o discurso da cidade imaginada e a cidade construída
e percebida pelos seus habitantes.
A Irmandade dos Pretos celebrou a festa de Nossa Senhora do Rosário no
interior da nova Igreja do Rosário por quase 30 anos já que, nas primeiras décadas do século XX, Dom Cabral decretou a supressão do Reinado
em toda a diocese e, em 1927, emitiu um documento pastoral que proibia os festejos do Rosário no interior das igrejas católicas. Essa proibição
se deu por se considerar os festejos uma prática desviante dos princípios
norteadores da Reforma Ultramontana (OLIVEIRA; MARTINS, 2011)23,
contribuindo, sobremaneira, com o movimento que afastou a população
negra do centro da cidade planejada, do miolo da Avenida do Contorno,
provocando o deslocamento dessa população para as favelas, então no
início de sua formação, e para as periferias de Belo Horizonte.
O projeto urbanístico elaborado pela Comissão Construtora da Nova
Capital não previa a permanência da população negra na região central do
Arraial, pois os ideais republicanos interferem nas políticas de ocupação do
território. O contexto social e político do período pós-abolição, no final do
século XIX, carregava a perspectiva de um pensamento ainda colonizado
e eurocêntrico, no qual as trajetórias do sujeito branco e masculino parecem ser o único caminho possível para se pensar as dinâmicas do mundo.
A negligência das autoridades constituídas em relação à população negra
interferiu, inclusive, na espacialização das devoções negras no território das
paróquias de forma diferenciada no interior da Avenida do Contorno, na
região suburbana, periferias e zona rural de Belo Horizonte.

23

O ultramontanismo foi um movimento de origem religiosa que no Brasil ganhou destaque a partir

da segunda metade do século XIX e que muito influenciou as ações de Dom Cabral na Arquidiocese
de Belo Horizonte.
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Voltamos nossa atenção para o período a

desmembramento de Belo Horizonte e Região

partir do qual a Irmandade de Nossa Senhora

Metropolitana dos domínios eclesiásticos da

do Rosário dos Homens Pretos inaugurou

Arquidiocese de Mariana.24

a Igreja Nossa Senhora do Rosário (1819),
passando pelo processo de solicitação e autorização de sua demolição (1897), pela criação da nova Arquidiocese de Belo Horizonte
(fevereiro de 1921) e chegando à publicação da
Carta Pastoral de Dom Cabral, em 1927, que
enfoca a Festa do Rosário, organizada e protagonizada pelas irmandades de negros, sempre
em homenagem a Nossa Senhora do Rosário,
culminando na proibição de que esta continuasse a ser celebrada no interior das igrejas
católicas da Arquidiocese de Belo Horizonte,
então sob sua jurisdição.

Em reportagens do jornal Gazeta de Minas,
da cidade de Oliveira, em 1925, Dom Cabral
volta à temática da proibição do Reinado.
Entretanto, tal proibição foi registrada em
dois documentos com ordens diretas do
bispo datados dos anos de 1923 25 e 1927. As
festas do Rosário sofreram perseguições por
parte da Igreja Católica, justamente a partir
da chegada do novo bispo diocesano e através de declarações sobre os Reinados, expressão pela qual também é conhecido o Congado.
Também na Gazeta de Minas, jornal semanal
que circulava na cidade de Oliveira26, repercu-

A ação pastoral da Igreja Católica, protago-

tia as notícias oriundas da capital e noticiava

nizada por Dom Cabral, contribuiu ainda

tal proibição:

mais para o afastamento da população negra
da região central da cidade planejada (região
interna à Avenida do Contorno), que se movimentou em direção às regiões suburbanas
e até mesmo em direção às distantes zonas
rurais, onde atualmente se encontram as
diversas igrejas dedicadas à Nossa Senhora

Estamos informados de fonte mui segura que
S. Exa Revma d. Antonio dos Santos Cabral,
bispo de Belo Horizonte proibiu as festas
chamadas de reinado que se faziam nessa
cidade, por ocasião dos festejos religiosos,
em honra a virgem do Rosário (GAZETA DE
MINAS, 27/05/1923, p.1).

do Rosário, nenhuma delas de propriedade da Arquidiocese. A Irmandade de Nossa
Senhora do Rosário dos Homens Pretos se
diluiu pela periferia de Belo Horizonte e
Região Metropolitana nas atuais guardas de
congado e continuam realizando suas homenagens à Nossa Senhora do Rosário. Neste
aspecto, aponta-se a não passividade da
Arquidiocese de Belo Horizonte ao longo de
todo esse processo de exclusão da presença da

24

Atendendo ao desejo da população, Dom Silvério Gomes

Pimenta, arcebispo de Mariana naquele momento, dirigiu
o movimento para a criação do novo bispado. Sendo assim,
a Diocese de Belo Horizonte foi criada em 11 de fevereiro de
1921, pelo papa Bento XV, a partir de desmembramento da
Arquidiocese de Mariana. Logo após a criação da nova diocese
foi nomeado bispo Dom Antônio dos Santos Cabral.
25

Aviso Número 5º. Memorial Arquivístico da Arquidiocese de

população negra no interior da cidade ideali-

Belo Horizonte, 1923.

zada já que, imediatamente após a inaugura-

26

ção da nova capital, iniciou-se o processo de

A Diocese de Oliveira foi criada a 20/12/1941 pelo Papa

Pio XII, sendo então desmembrada da Arquidiocese de Belo
Horizonte.
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Para compreender como se dá atualmente o contato entre a Igreja Católica
e o Reinado, faz-se necessário analisar o período posterior à fundação de
Belo Horizonte, dando enfoque especial ao processo de demolição da antiga Igreja da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos
(1819) e construção, em 1897, da nova Capela Curial de Nossa Senhora
do Rosário, mais conhecida pelos belorizontinos como Igrejinha de Santo
Antônio. Haverá, na atualidade, na Igreja Católica, alguma prática que se
assemelhe à política de Dom Antônio dos Santos Cabral, isto é, de proibição à presença de manifestações do Reinado nos templos católicos? Uma
questão que não aprofundaremos aqui neste artigo, mas que se buscará
investigar na pesquisa.
A impossibilidade de se fazer as festas do Rosário nos templos católicos
provocou alterações nas práticas religiosas das comunidades negras, que
resistiram e permaneceram atuantes nas periferias e favelas da cidade
planejada. Ali, essas populações construíram seus templos, mantendo-se
fiéis em sua devoção. Ainda hoje podemos identificar algumas dezenas
de templos dedicados à Nossa Senhora do Rosário em diversas favelas da
capital mineira, as quais acolhem em caráter sincrético e simultâneo outras
manifestações religiosas de matrizes africanas, dentre as quais identificamos as de origem no Candomblé, na Umbanda e em centros espíritas. Essas
constatações nos levam a questionar a existência de várias conexões entre a
história da espacialização dos negros em Belo Horizonte e os processos de
aquisição dos terrenos, construção dos templos e permanência das comunidades negras que protagonizaram esses processos, sobretudo a partir
da edificação da Capela do Rosário do Curral Del Rey (1819) e a Igreja das
Santas Pretas, na Vila Estrela (2018).
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9.2

NEGRICIDADE E
A F R O - PAT R I M Ô N I O :
Do Curral Del Rey a Belo Horizonte
Do Largo do Rosário para as favelas,
a construção de uma cidade segregada
PARTE 2
Mauro Luiz da Silva

Nas periferias e

favelas de Belo Horizonte
(a partir de 1897)

É

possível identificar, ou até mesmo
mapear, essa movimentação dos negros

se deslocando do interior do arraial do Belo
Horizonte para as atuais periferias de Belo
Horizonte. Mesmo antes da abolição, durante a construção da nova capital e ao longo
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coerção e perseguição de representantes da
Igreja Católica, como ficou evidenciado no
registro do jornal Gazeta de Minas, citado
anteriormente.
A concentração de pessoas negras nas favelas das regiões centro-sul e oeste de Belo
Horizonte fica evidenciada no mapa reproduzido abaixo, no qual percebe-se que mais
da metade das pessoas negras residentes na
regional centro-sul moram em áreas reco-

do processo de reocupação da nova cida-

nhecidas como Zonas de Especial Interesse

de, pode-se identificar a espacialidade da

Social (ZEIS). Destaca-se também a regional

presença negra nesse território. Por meio da

oeste, na qual mais de 37% das pessoas negras

análise documental, registramos a presen-

vivem em ZEIS-1 e ZEIS-3, sendo que, em

ça e atuação, desde o início do século XX,

termos gerais, 15,75% da população da cida-

no território em que foi estabelecida a nova

de vivem em ZEIS-1 e ZEIS-3, de acordo com

capital, de grupos de famílias negras da

dados do Censo 2010 do Instituto Brasileiro

Vila Estrela. Também é possível constatar a

de Geografia e Estatística (IBGE, 2011).
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F i g u r a 1 0 - M a pa d a
ocupação étnico-racial
de Belo Horizonte em 2010.
Fonte: SILVA, L. 2018.

Existe sim uma relação entre a ação pasto-

do Rosário, assim como de sua herança

ral da igreja católica em Belo Horizonte e

cultural e religiosa. A presença negra no

a espacialidade (ocupação do território) da

território vai se modificando a partir do

população negra no tocante à sua periferiza-

início da construção da cidade. Observamos

ção. Para melhor compreender esses proces-

que as práticas culturais e religiosas ligadas

sos foi necessária uma experiência de imer-

ao Reinado não desapareceram com a inau-

são nas festas do Rosário, nas associações de

guração da nova capital. É o que testemunha

redes entre grupos e atores participantes das

Abílio Barreto ao abordar os primórdios do

festas de reinado que ainda acontecem nas

Arraial do Belo Horizonte:

favelas e periferias de Belo Horizonte. Tais
festejos se relacionam com as transformações urbanas protagonizadas pela administração pública e apoiadas pelo clero. Assim
dito, ressaltamos aqui nossa percepção a
respeito da presença/ausência da população negra e seu afro-patrimônio no território, levando em conta a história da cidade e
o caminho percorrido pelos negros para a

[...] Na pr i me i r a dom i n g a de out u bro
realiza-se o Reinado, a festa favorita dos
pretos, os quais atroavam o arraia l com
seus adufes, tambores, sambucas, puítas e
reco-recos, dançando em louvor à Nossa
Senhora do Rosário. Nesse dia, pela manhã,
havia missa cantada e, à tarde, efetuava-se
a cerimônia de deposição dos reis velhos
e eleição dos novos, para o ano seguinte
(BARRETO, 1996, p. 264).

manutenção de sua devoção à Nossa Senhora
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O registro de Abílio Barreto reforça suposições de entrelaçamentos entre a
história da espacialização dos negros em Belo Horizonte, a existência das
igrejas católicas dedicadas aos santos de devoção das populações negras e
os lugares de moradas destas na região. A perseguição a práticas religiosas
desses grupos resultou no quase desaparecimento das festas do Rosário em
certos períodos. A manifestação reaparece de forma sistemática e é registrada apenas na década de 1950, quando Dom Cabral se afasta das funções
administrativas e já não exerce mais tanta influência na ação pastoral e
evangelizadora da Arquidiocese de Belo Horizonte (ABH). A territorialidade das irmandades do Rosário em Belo Horizonte está profundamente ligada ao modelo colonial de relacionamento entre a Igreja Católica, as confrarias e irmandades durante os séculos XVIII e XIX que, de acordo com a
pesquisa de doutorado de Guilherme Leonel (2017), em Minas Gerais,
“constituíram como o principal modelo eclesial na região”. O autor afirma:
Nestas organizações os leigos ocupavam um lugar central na execução
dos cu ltos e da s ta refa s l igada s à evocação do sag rado, reu n idos
dentro de um tipo de cristianismo pouco hierárquico e cioso dos
atributos propriamente clericais. A lém da promoção dos cultos, as
irmandades e confrarias cumpriam fins caritativos e estabeleciam
redes de solidariedade, traçados em torno da devoção ao santo patrono.
Em muitos casos, os templos também eram construídos com os esforços
e recursos angariados dentre os próprios membros e devotos, fazendo
com que as irmandades marcassem de forma ma is duradoura seu
território no espaço urbano de Minas Gerais (LEONEL, 2009, p. 41).

De acordo com Caio César Boschi, “as Irmandades do Rosário dos Pretos
conseguiram abrir um espaço africanizado no interior da sociedade escravocrata” (BOSCHI, 1986), o que teria facilitado o desenvolvimento de novas
formas de religiosidade destoantes do catolicismo colonizador, como é o
caso das festas e celebrações protagonizadas pelas irmandades do Rosário,
agora ressignificado diante dos referenciais culturais trazidos pelos africanos. Diante da postura da Igreja Católica, pode-se considerar que este
“afastamento” das irmandades do Rosário dos templos católicos contribuiu
para o deslocamento das populações negras de Belo Horizonte em direção
às favelas e periferias da cidade.
Ao constatar a ausência de irmandades do Rosário no interior da Avenida
do Contorno, identifiquei a existência de diversos templos dedicados a N.
Sra. do Rosário nas vilas, favelas e periferias da cidade idealizada, construídos por irmandades de negros, o que considero ser uma forma de resistir ao
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Figura 11 – Acervo da Irmandade de Congo e

Figura 12 – Acervo da guarda de marujos

- Fundação: 1955 - Local: Morro do Papagaio. Foto:

Fundação: 1966 - Local: Morro do Papagaio.

Moçambique de N. Sra. do Rosário e São Benedito

Alexsandro Trigger. Fonte: SILVA M, p. 41. 2019a.

são cosme e são damião e n.sra.do rosário local: morro do papagaio. Foto: Alexsandro

Trigger. Fonte: SILVA M, p. 41. 2019a.

modelo higienista que propunha a edificação de uma cidade modelo, moderna,
limpa, organizada, a exemplo de algumas metrópoles europeias e norte-americanas. Surpreende que tais templos tenham sido construídos desvinculados
da autoridade eclesiástica da ABH e que, em certa medida, mais recentemente,
tenham retomado um relacionamento amigável com as paróquias das áreas em
que estão localizadas e com a própria Igreja Católica.
Nossa pesquisa conseguiu levantar diversos documentos que nos ajudam
a compreender aspectos importantes daquilo que foi vivido pelas populações nesse território, antigo Arraial do Curral Del Rey e atual cidade de Belo
Horizonte. Porém, infelizmente, diversas lacunas ainda se apresentam como
limites intransponíveis que dificultam resgatar de forma coerente as histórias
e trajetórias dessas populações. Até o presente momento, teremos que nos
contentar com possibilidade de visualizar tais afropatrimônios exclusivamente
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de forma virtual ou na reconstituição através de desenhos e esculturas que
representem a materialidade de edifícios, cafuas, templos religiosos, ruas,
largos, cemitérios – patrimônios negros que existiam no antigo arraial
e que foram totalmente demolidos – cumprindo fielmente o objetivo de
eliminar a memória e o patrimônio negro de Belo Horizonte e Região
Metropolitana, deixados debaixo do asfalto cinza da cidade dos brancos.
Voltamos nosso olhar para o que estava acontecendo na Vila Estrela, no
início do século XX, quando a família da Tia Santa chega do interior do
Estado em 1910. Eles ocuparam um grande terreno próximo das frondosas
árvores que crescem juntas – um Fícus e uma Gameleira, em uma espécie
de abraço compassivo – que demarcam aquele território de fronteira entre
a cidade formal e a favela. Debaixo da Grande Árvore é que as mulheres da
Vila Estrela começaram a sonhar com a demolição de um pequeno barracão, lutaram pela conquista do terreno e pela construção de uma Igreja de
Verdade que, a meu ver, concretizou-se na pintura do afresco “A Igreja das
Santas Pretas”, executado no interior de uma das capelas da Paróquia Nossa
Senhora do Morro, no Aglomerado Santa Lúcia.
Na Igreja das Santas Pretas acontecem celebrações semanais e é costume
das senhoras que participam das atividades religiosas e pastorais, preparar
e oferecer um chá de ervas colhidas no próprio jardim do museu, no Jardim
Dona Wanda1. Após vários anos atuando como padre do Aglomerado
Santa Lúcia e sempre interrogando a respeito da Grande Árvore, em
meados de 2015, poucos antes de ser transferido para outra paróquia, estávamos em mais um desses momentos marcados por grande integração e
acolhimento quando uma das senhoras comentou:
G ente, a lg uém tem not íc i a d a D on a Z u lei k a? Fa z t a nto temp o q ue n ão ouço
n i n g uém f a l a r n ad a , s er á q ue el a e s t á b em? ”.

M a nt i ve a c a l m a e p er g u nt ei :

“Uai, quem é esta tal Dona Zuleika?”. Ao que me respondeu, sem pressa, enquanto soprava e saboreava o chá: “É a dona que morava aqui, no antigo barracão que deu lugar à
nossa igrejinha e que plantou essa ár vore aí da frente.”. Mantive o mesmo semblante de calma, porém, internamente, um furacão começou a me consumir, até que soltei
mais uma pergunta: “Será que essa dona Zuleika ainda está viva?”. Ao que ela respondeu, vaga rosamente: “ Tá sim! Num tá, gente? ”. Ao que mu rmu rei, quase de forma
1

Jardim Dona Wanda é um belo espaço localizado na parte de trás da Igreja das Santas Pretas.

Foi inaugurado no dia 24/09/2014 e recebeu este nome em homenagem à minha mãe, Wanda Mercês da
Silva (Belo Horizonte, 24/09/1933 – Belo Horizonte, 21/09/2014), que cuidou de um Jardim por 50 anos
e que era conhecida no bairro Vera Cruz, zona Leste de Belo Horizonte, como “A Senhora do Jardim”.
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i naud ível, recea ndo a ssu st á-la s: “S er á que ela

nossa pesquisa, reforçando a tese de que a

ainda mora por aqui? ”. Já quase sendo acometi-

Vila Estrela pode ter sido mesmo um

do por uma conv u lsão, escuto: “Mora sim, ua i!

Quilombo e que aquelas mulheres seriam

E la mora na São João Eva ngel ist a, na 4ª ca sa.

remanescentes quilombolas, oriundas de

Ela deve esta r bem vel h i n ha.”. Mu n ido de ta is

comunidades tradicionais.

i n for m açõ e s f u i à bu s c a d a s en hor a re s p ons ável p elo pla nt io da Á r vore da Vi la E s t rela
(Conversa informal durante o Chá da Dona Jovem,
2016).

No dia seguinte, procuramos e encontramos a casa da Dona Zuleika 2 . Uma senhora idosa, na época estava completando
85 anos, mas ainda bastante ativa. Ela nos
recebeu no portão e como boa mineira, não
nos convidou para entrar, desconfiada no
início, amável e confidente no final. Nossa
conversa foi marcada pelas memórias dela
e por nossa curiosidade respeitosa:
Meu marido trou xe a muda, verdinha. Fiquei
encantada com o brilho das folhas e deixei ela
dentro de casa, plantada numa lata de banha.
Era bonita que só! Pra ficar mais bonita passava café nas foia verdinha, bunita de dá gosto.
Acho que é uma Gameleira, num presto atenção
nessas coisa. Tem gente que quer cortar a coitada, num faz mal pra ninguém (SANTOS, 2015).

O que teria levado aquelas senhoras, das
quais sempre nos consideramos amigos, a
manterem aquelas informações em sigilo por
16 anos? Identificar a antiga proprietária do
terreno, a mulher responsável pelo plantio da
Grande Árvore era uma prioridade para nós
e aquelas mulheres haviam guardado aquele segredo por tantos anos. Aquela informação era preciosa e modificou o rumo da
2

Dona Zuleika afirmou ter sido a responsável pelo plantio da Grande Árvore, que se
tornou um ponto de referência para os moradores da Vila Estrela e do entorno, quando
dizem: “Siga a Rua Carangola até o final, vire
à esquerda na São João Evangelista, siga até
a Santo Antônio do Monte e entre à esquerda, até a Grande Árvore que fica bem no
meio da rua.”. De certa forma, analisando as
atividades desenvolvidas em torno daquela
árvore, debaixo de seus frondosos galhos,
identificamos ali um espaço de resistência negra, um Afro-patrimônio, ou seja: um
Território Negro. Bastou uma pesquisa rápida para descobrir que o Fícus e a Gameleira
– justamente a junção dessas duas espécies
– possuem uma simbologia específica nas
culturas e religiões Afro-brasileiras, que
consideram a Gameleira como habitação
de Irokò, o Senhor do Tempo, um Orixá do
Candomblé.
Essas expressões das culturas negras, realizadas aos pés da Gameleira da Vila Estrela
adquirem um caráter muito mais amplo de
luta e resistência negras, experiências vividas na prática por aquele grupo de mulheres negras e faveladas e que, no nosso entendimento, revelam momentos nos quais os
militantes das manifestações afro-brasileiras
buscam uma ligação simbólica com o continente africano. Isso porque a África é apresentada como símbolo de resistência e de

Zuleika Avelino dos Santos (Belo Horizonte, 07/09/1930).
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orgulho para nós, negros e negras. Assim, no que diz respeito ao Reinado e
à cultura negra de modo geral, as diversas atividades ali desenvolvidas apresentam-se como espaço de oposição a estruturas sociais hierarquizadas e
socialmente conflitivas.

Na Igreja das Santas Pretas
(a partir do início da década de 1970)
A Igreja das Santas Pretas é a realização do sonho do Grupo de Mulheres
da Vila Estrela, que construiu ali uma Igreja de Verdade, diferente do antigo barracão onde elas cozinhavam, costuravam, tomavam chá e rezavam.
O barracão pertenceu a Dona Zuleika, que plantou a Gameleira, árvore que
nos recebe e acolhe até hoje. Em meados da década de 1980 o Monsenhor
José Antônio Alvarez Muniz 3, que por cerca de 20 anos deu assistência
pastoral ao Grupo de Mulheres, era também o responsável pela Paróquia
Menino Jesus, do Bairro Santo Antônio, bairro vizinho da Vila Estrela.
Não foi possível, até o momento, precisar quando o grupo passou a utilizar
o barracão, mas foi no período posterior à mudança do Padre José Muniz,
que esteve na Paróquia Menino Jesus entre março de 1965 e janeiro de
1986, quando providenciou o recurso financeiro necessário para adquirir
o antigo barracão, negociando a compra com a antiga proprietária, Dona
Zuleika.
A Paróquia Nossa Senhora do Morro, do Aglomerado Santa Lúcia, foi
instalada em 25/03/1987 e o grupo da Vila Estrela já apresentou o barracão como o espaço onde deveria ser construída a tão sonhada Igreja de
Verdade. Em meados da década de 1990 o grupo foi surpreendido com uma
placa: “VENDE-SE”, afixada na parede do barracão, e o número de contato
era o telefone da Paróquia Menino Jesus. Diante da ameaça de remoção,
o grupo se organizou e procurou um dos bispos auxiliares da ABH, Dom
Werner Franz Siebenbrock (Münster/Alemanha, 27/12/1937 - Juiz de Fora/
MG, 24/12/2019), que em uma reunião entre os dois grupos – membros da
Paróquia Menino Jesus e algumas das mulheres da Vila Estrela – decidiu
3

Monsenhor José Antônio Alvarez Muniz é um sacerdote espanhol que, durante sua atuação na ABH,

providenciou o empréstimo de um barracão que havia sido adquirido pela Paróquia Menino Jesus,
do Bairro Santo Antônio. Ele atuou como pároco no período de 1965 a 1986, quando implementou
a Pastoral Social e atendia às diversas demandas dos moradores do Bairro Santo Antônio e da Vila
Estrela. Em 1986 o Mons. Muniz foi transferido para a Arquidiocese de Vitória/ES. Atualmente reside
em Ubá/MG.
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em favor dos proprietários legítimos, a

artistas – Cleiton Gos4 e Marcial Ávila5 –

Paróquia Meninos Jesus, contrariamente

administração de todo o processo de cria-

às expectativas das mulheres. Emerenciana

ção e execução do afresco, é que não exis-

Rodrigues resume assim a experiência:

tem histórias mais importantes que outras
e os fragmentos de memórias ali narrados

Quando o bispo disse que era pra gente
sair do barracão nós levamos um susto,
ficamos muito tristes. Não brigamos

servem, não apenas como homenagem individual a cada uma daquelas mulheres, mas

com ninguém, nem com Dom Werner.

se propõem a trazer para o debate exata-

Mas, como a gente não tinha pra onde

mente o significado e o valor simbólico de

i r, a gente ‘ foi f ica ndo’. E n i ng uém
veio aqui pra colocar a gente pra fora
(RODRIGUES, 2018).

algumas das experiências vividas por aquelas mulheres e por todas as negras e negros
em permanente diáspora. Neste ponto, é

A escritura do terreno foi transferida para
a Paróquia Nossa Senhora do Morro em
2001, resolvendo definitivamente a questão da posse e propriedade daquele espaço
e possibilitando a realização do sonho do
Grupo de Mulheres da Vila Estrela (GMVE)
que buscava construir ali o que elas chamam
de “igreja de verdade”, diferente do antigo
barracãozinho e que precisava ser demolido
e reconstruído para, de acordo com o desejo delas, poder acolher melhor quem chega.
Novo templo inaugurado em junho de 2008,
as paredes brancas da capela se tornaram
páginas em branco onde parte das memórias ali vividas poderiam ser narradas. Nossa
interpretação enquanto comitente e iconó-

importante destacar que as cenas que hoje
cobrem as paredes da capela são o segundo projeto iconográfico, o projeto vencedor. Um primeiro projeto foi concebido e
apresentado ao grupo de mulheres, mas
rechaçado. Em síntese, o projeto derrotado
dividia a capela em dois lados bem distintos. A parede norte, que faz divisa com os
prédios do Bairro Santo Antônio, teria
como cenário a cidade, onde seria apresentado um caminho de vícios que conduzem
ao Inferno e a parede sul, que faz divisa
com os barracões da Vila Estrela, teria um
caminho de virtudes que conduzem ao Céu.
Na parede Oeste, onde está o presbitério e
o Sol Poente, seria representada a figura de

grafo responsável pela pintura do afresco

4

desde a sua concepção, captação de recur-

Cultural e Artista Plástico, membro do Coletivo Muquifu

so financeiro, escolha e contratação dos

onde responde pelo setor educativo e desenvolve oficinas de

Cleiton Gomes da Silva (Cleiton Gos), 48 anos, é Produtor

artes e patrimônio. Formação: Teatro pela Casa da Cultura/
APPIA; Graduando em Letras pela Faculdade São Miguel de
Recife/PE.
5

Marcial Ávila, 58 anos, é graduado em Artes Plásticas e

especialista em Escultura, pela Universidade Estadual de
Minas Gerais – UEMG / Escola Guignard. Pós-graduado
em Estudos Africanos e Afro-Brasileiros pela PUC Minas. É
membro fundador do Instituto Cultural Casarão das Artes,
Vice-presidente da Fundação Cultural Bataka e membro do
Conselho Editorial da Revista Canjerê.
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Jesus Cristo Pantocrator, um Jesus juiz da História que abençoa os “beatos”
e os convida a entrarem no Reino dos Céus, enquanto lança os “malditos”
para as chamas do Inferno.
Na proposta iconográfica derrotada nossa intenção era clara: dizer que as
mulheres da Vila Estrela haviam percorrido o caminho das virtudes e, por
isso, vitoriosas, atravessariam os umbrais das portas do Céu, de onde nos
abençoariam eternamente. Enquanto aqueles que percorreram o caminho
dos vícios, todos aqueles que promoveram a construção da Belo Horizonte
dos brancos, que expulsaram a população negra do interior da Avenida do
Contorno, entre eles Dom Cabral e Dom Werner, finalmente receberiam
a sentença capital, o Inferno, como castigo eterno. Diante desta proposta
as mulheres, em comum acordo com os dois artistas do coletivo gestor do
Muquifu, na época composto também pelos museólogos Augusto de Paula
Pinto, Dalva Pereira e Luciana Campos Horta, foram unânimes em propor
um projeto iconográfico que representasse o desejo das mulheres da Vila
Estrela.
Enfim, a proposta vitoriosa foi executada e hoje cobre todas as paredes da
nova capela; foi realizado um belíssimo afresco em proporções gigantescas. O projeto iconográfico vencedor é também de autoria colaborativa. O
afresco faz um paralelo entre algumas das mulheres que fundaram a comunidade religiosa católica da Vila Estrela e a vida de Maria, mãe de Jesus, e
narra cronologicamente as Sete Dores e as Sete Alegrias de Nossa Senhora,
através da narrativa bíblica apresentada nos quatro evangelhos.
O conceito fundamental da obra é a homenagem a cada uma dessas
mulheres que conhecemos ao longo dos 17 anos de atuação como Pároco
da Paróquia Nossa Senhora do Morro, como padre responsável pela
Comunidade da Vila Estrela/Aglomerado Santa Lúcia. O percurso pictórico apresenta também uma análise do processo de ocupação da nova capital
e, no cenário total da obra, nos é apresentado não as paisagens palestinas
entre a Galileia, a Samaria e a Judéia, onde parte da história bíblica ocorreu, mas, sim, as periferias e favelas de Belo Horizonte, com destaque para
o Aglomerado Santa Lúcia, além do Largo do Rosário, a Capela do Rosário
e o Cemitério da Irmandade dos Homens Pretos.
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1ª Cena/1ª Alegria:
Anunciação do Anjo Gabriel a Maria
H o m e n a g e a da : M a r i a da C o n c e i ç ã o F r ó i s
(Peçanha/MG, 31/10/1935 – BH/MG, 12/10/2011).

A imagem é inspirada na citação do Evangelho de Lucas, em que o Anjo
responde a Maria: “Para Deus nada é impossível” (Evangelho de Lucas,
capítulo 1, versículo 37). Representando Maria está Maria da Conceição
(Tia Ia), representada na cena segurando um lírio branco, significando que
aceitou a proposta do Anjo. A cena surgiu como resposta a uma atitude da
Forania6 Santo Antônio quando, em uma reunião, foi apresentado o projeto arquitetônico da futura Capela Maria Estrela da Manhã e do Centro
Comunitário Jesus Sol da Justiça, da Vila Estrela. Apresentado o projeto,
o padre que dirigia a reunião comentou: “Mas esse projeto é impossível
de ser executado. Vocês nunca irão conseguir os R$ 150.000,00 para esta
obra”. Após a reunião, Dona Jovem fez referência ao texto bíblico supracitado exclamando: “Pode ser impossível pra eles, mas pra Deus, nada é
impossível”.

2ª Cena/2ª Alegria:
Visita de Maria à sua prima Isabel.
Homenageadas: Generosa Mercês dos Santos

(Peçanha/MG, 01/11/1916 – BH/MG, 20/12/2011) e
Terezinha de Oliveira (Peçanha/MG, 24/02/1945).

De acordo com o Livro de Tombo da Paróquia Nossa Senhora do Morro7, a
data escolhida para a instalação da paróquia foi a da festa da Anunciação,
quando Maria, depois de dizer “sim” ao projeto de Deus, sobe o Morro para
servir sua prima Isabel (Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 39), que
é idosa e está no sexto mês de gravidez. Assim também Nossa Senhora,
Mãe da Igreja, deveria subir o Morro do Papagaio para servir aos pobres.
6

Forania, de acordo com o Código de Direito Canônico, é o agrupamento de paróquias que tem como

finalidade um melhor desenvolvimento do ministério pastoral, para o bem dos fiéis, permitindo uma
melhor comunicação entre o bispo e os párocos.
7

A Paróquia Nossa Senhora do Morro é uma Rede de Comunidades formada pelas vilas Santa Rita de

Cássia (Morro do Papagaio), Barragem Santa Lúcia e Vila Estrela. Por um período, entre os anos 90 e
2010, havia outras duas vilas que compunham a paróquia: Vila Esperança e Vila São Bento, que foram
demolidas pelo Programa Vila Viva da Prefeitura de Belo Horizonte em 2016 e não existem mais
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No afresco, Dona Generosa, bonequeira e benzedeira da Vila Estrela, visita
sua filha, Terezinha, responsável por organizar os cantos durante as liturgias celebradas na capela.

3ª Cena/3ª Alegria:
O Nascimento de Jesus.
Homenageadas: Isaltina da Silva Ferreira

(BH, Vila Estrela, 16/05/1924 – BH, Vila
Estrela, 03/07/2009) e Emerenciana Alves
Rodrigues (Caraí/MG, 05/07/1941).

Tia Neném recebia os amigos na laje da sua casa assentada em seu
“trono de princesa”1. Em muitas ocasiões, suas amigas tiveram a oportunidade de compartilhar momentos agradáveis no alto da laje. Como
coordenadora, ela “fez nascer” o grupo de mulheres da Vila Estrela
(Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos de 1 a 14). Emerenciana,
como uma Nossa Senhora da Epifania, anuncia o nascimento de Jesus
e a Caminhada pela Paz. Em uma reunião, em agosto de 2000, ela
comentou: “Todos estão com medo de sair de suas casas, podemos
fazer uma Caminhada pela Paz.”. Em 12 de outubro do ano 2000 realizamos a 1ª Caminhada pela Paz e essa tradição manteve-se até 2016.
1

Por questão de saúde a Tia Neném ficava sempre assentada e sua atitude sempre

altiva e acolhedora nos remetia a uma princesa em seu trono.

4ª Cena/1ª Dor:
Uma espada de dor traspassará a sua alma!
Homenageada: Argentina da Silva de
Oliveira (BH, Vila Estrela, Nascida em 21/02

e registrada em 23/03/1918 – Belo Horizonte,
31/07/2011).

Nossa vida é marcada por alegrias e dores. Na cena da apresentação do
Menino Jesus no Templo, optou-se por homenagear Dona Santa por ser
dela a narrativa sobre a luta pelo direito de permanecerem naquele lugar,
onde sonhavam construir uma “Igreja de Verdade”:
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Padre Mauro, um dia nós chegamos aqui na nossa igrejinha e encontramos
uma faixa pregada na parede, estava escrito: ‘Vende-se’, e tinha um número
de telefone pra contato. Quando vi a faixa, foi como se uma espada tivesse
atravessado o meu coração. Só sei que foi uma confusão danada, precisou
falar até com o bispo. Quando ele falou pra gente sair daqui, foi como se
uma outra espada tivesse atravessado o meu coração (OLIVEIRA, 2000).

Dona Santa olha para as cenas da parede oposta: a Morte e a sepultura de
Jesus. Uma espada atravessa a alma de Maria, ao contemplar seu filho que
morre na Cruz (Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 33 a 35) e uma
espada atravessa a alma dela, ao contemplar a faixa de “VENDE-SE” afixada na porta da Igrejinha da Vila Estrela. Foi também a Dona Santa quem
nos perguntou sobre a construção da “Igreja de Verdade” assim que soube
que o terreno havia sido transferido para a Paróquia Nossa Senhora do
Morro. Nos pergunta: “Padre Mauro, agora que o terreno está no nosso
nome já podemos construir aqui a nossa Igreja de Verdade, né?”. Em 2007,
por questões de saúde, ela deixou de participar das atividades na comunidade, retornando por ocasião do seu aniversário de 90 anos, quando sua
família solicitou que celebrássemos uma missa na Igreja das Santas Pretas,
recém-inaugurada, em março de 2008. Celebramos com emoção aquele dia
e foi a primeira e última vez que ela visitou a nova Igreja das Santas Pretas.
Recolhida em sua casa, sob os cuidados de sua família, faleceu no dia 31 de
março de 2011, entre as pessoas que a amavam.

5ª Cena/2ª Dor:
A fuga da Sagrada Família para o Egito.
Homenageada: Jovenira Pires de Brito
(Teófilo Otoni/MG, 23/09/1934, chegou em Belo
Horizonte em 1961 e na Vila Estrela em 1972).

A cena está localizada exatamente sobre a pia e a geladeira, na parede da
cozinha comunitária. Dona Jovem é Nossa Senhora do Desterro, na cena
da fuga da Sagrada Família para o Egito (Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículos 13 a 18). Narramos o dia em que Dona Jovem se mudou
para a cidade de Nova Lima. Por vários anos ela foi Ministra da Comunhão
e cuidava simultaneamente do fogão e do altar. Sendo assim, enquanto preparava o seu delicioso chá, participava plenamente da celebração.
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Ao final, após a missa, nos presenteava com o “Chá da Dona Jovem” que,
segundo ela, “pode curar até paixão”. Em torno do fogão elas se tornaram
companheiras e compartilharam suas dores e alegrias.

6ª Cena/3ª Dor:
A perda do Menino Jesus.
Homenageada: Maria Rodrigues da Silva (BH, Vila Estrela, 06/09/1958).

Na cena da perda do Menino Jesus, traça-se um paralelo com a angústia da Maria Rodrigues, atual coordenadora da Igreja das Santas Pretas,
no período em que seu filho desapareceu. Nessa época, ela saía pelas
ruas dos bairros vizinhos pregando cartazes com a foto do filho, pedindo que ele voltasse para casa. Maria de Nazaré e Maria Rodrigues viveram grandes dores e grandes alegrias ao longo de suas vidas também.
No afresco, uma mãe interroga a outra, em busca de consolação nos
momentos de angústia pela perda de seus filhos: “Onde está o meu filho?”
(Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 48).

7ª Cena/4ª Alegria:
Jesus entre os doutores e a doutora
Homenageada: Profª. Drª. Josemeire Alves Pereira (BH, 15/02/1972).

O afresco estabelece um paralelo entre o momento em que Maria e José
encontram o Menino Jesus entre os doutores do Templo (Evangelho de
Lucas, capítulo 2, versículo 41 a 47) com Josemeire Alves, que é filha
da Emerenciana. Na cena Jesus está com 12 anos de idade (estaria ali
para a Festa do Bar Mitzvá? Quando os meninos judeus são acolhidos como adultos na Sinagoga?). Ele está entre o passado e o futuro e
os doutores são precedidos pelo homem assentado em uma espécie de
trono, vestido de túnica vermelha, representando sua grande autoridade do templo. Ele tem em suas mãos um livro sem palavras, enquanto a
Drª. Josemeire, representando Maria, tem palavras escritas em seu livro.
Josemeire está dentro da Sinagoga de Jerusalém (por ocasião da primeira menstruação, entre os 12 e 14 anos, as meninas judias passam a
seguir regras de pureza espiritual e são consideradas impuras até
que se lavem em uma Mikva, espécie de piscina de purificação).
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Ela está vestindo uma echarpe alaranjada, cor que representa o sol; ostenta 12 estrelas na cabeça, número que representa a totalidade; e o seu
vestido azul é ornado com luas, astro celeste que simboliza a eternidade.
A cena faz alusão ao livro do Apocalipse de João (Livro do Apocalipse,
capítulo 12, versículos de 1 a 18), em uma de suas visões e a Drª. Josemeire
representa a mulher vestida de Sol, que tem 12 estrelas na cabeça, a Lua aos
seus pés e está totalmente protegida.

Figu r a 13 - 7 ª Cena, deta lh e , 4ª A legri a de M a ri a Jesus entre os doutores e a Doutora. Artistas: Cleiton Gos e Marcial Ávila Iconógrafo: Mauro Luiz da Silva - Acervo: Muquifu.
Fonte: Manoel do Rosário (Dú Retratista)
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8ª Cena/4ª Dor:
Maria encontra Jesus a caminho do Calvário.
Homenageada: Sônia Maria da Silva (Belo Horizonte, 01/11/1956).

Na cena, Sônia está tocando a Cruz de Jesus e representa Nossa Senhora do
Encontro ou Nossa Senhora da Consolação. Ela está coberta com um véu
de sete estrelas, simbolizando as sete dores vividas por Maria. Na narrativa bíblica, Jesus está carregando sua cruz, a caminho do Calvário, e faz
uma pausa para consolar Maria, sua mãe, e as mulheres de Jerusalém,
dizendo: “Não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e por seus
filhos (Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 28).”. É a representação
de Nossa Senhora das Dores, imagem que traz sete espadas no coração,
correspondendo às sete dores de Maria. O encontro de Jesus com as mulheres de Jerusalém se une à cena do Calvário.

9ª Cena/5ª Dor:
Maria e outras mulheres
contemplam Jesus, que morre na Cruz.
Homenageadas: Todas as mulheres negras e faveladas
qu e con tem pl a m seus filhos e filh a s, v íti m a s
do genocídio da juventude negra no Brasil.

Toda a cena transcorre debaixo da Grande Árvore que nas religiosidades
de matrizes Africanas representa Irokò, o Senhor do Tempo. Enquanto
Maria e outras mulheres contemplam o sofrimento e a morte de Jesus na
cruz (Evangelho de Marcos capítulo 15, versículos de 34 a 41), as mulheres
da Vila Estrela contemplam seus filhos sendo crucificados pelo racismo.
No calvário é representada a antiga Capela do Rosário e o Cemitério dos
Pretos do Curral Del Rey, em alusão à expulsão da Irmandade do Rosário
do interior da Capela Curial, por Dom Cabral, em 1927. Os corpos negros
ali sepultados ao longo de 83 anos (1811 a 1894) foram deixados para trás,
não foram trasladados para o cemitério do Bonfim, permanecendo em solo
profanado, debaixo do asfalto da cidade dos brancos.
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10ª Cena/7ª Dor:
Maria e José de Arimatéia no sepulcro de Jesus.
Homenageados: Marilda Costa Batista (Santana de Ferro/MG,
data não localizada – BH, Vila Estrela, 08/03/2000) e Mons. José
Alvarez Muniz (Sama de Grado/Astúrias/Espanha, 18/06/1935).

Na cena, as mulheres solicitam a Dom Werner o direito de permanecerem
na Igrejinha que tinha sido adquirida pelo Mons. José Muniz. A reunião
ocorreu após a antiga capela ter sido colocada à venda. O bispo determina
que as mulheres devolvam o terreno ao legítimo proprietário, a Ação Social
Menino Jesus. Elas resistem, desobedecem e permanecem no terreno.
A desobediência resultou na construção de uma nova capela. A antiga
capela é o sepulcro onde o corpo de Jesus será deposto e foi comprada
por José de Arimatéia, simbolizando a morte da Igreja Católica ao expulsar as irmandades do Rosário dos templos e autorizando a venda daquela
Igrejinha.

11ª Cena/6ª Dor:
Maria recebe o corpo do filho em seus braços.
Homenageada: Marta Maria Silva de Melo (BH, Vila Estrela, 25/06/1950).

Uma Pietá Preta, representada por Dona Martona, é uma homenagem
às mulheres pretas que acolhem os corpos sem vida de seus filhos pretos
mortos em seus braços. Na cena, o Cristo Morto foi alvejado por diversos tiros, em referência a dois jovens negros do Aglomerado Santa Lúcia,
ambos chamados Ari. O primeiro Ari foi assassinado diante de moradores,
no dia 24/12/2000 (véspera de Natal), por policiais militares. O primeiro
Ari foi confundido com um homônimo, um outro jovem negro que era o
suspeito de ter atirado em um policial militar no dia 10/12/2000 (data da
Declaração Universal dos Direitos Humanos). Vale registrar que, naquele
ano, foi realizada a primeira Caminhada Pela Paz, no dia 12 de outubro
e, pensando em organizar algo para celebrar o período do Natal, organizamos a instalação de 100 placas de Paz nas casas do Aglomerado Santa
Lúcia: foi o “Projeto 100 X PAZ pra Você” que consistia em acender as 100
placas no dia 10 de dezembro como uma espécie de presente para a cidade
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de Belo Horizonte. O policial atingido veio a óbito alguns dias depois, no
dia 13 de dezembro, quando se comemora a festa de Santa Lúcia, padroeira
do Aglomerado Santa Lúcia. O segundo Ari, o suspeito de ter atirado no
policial, foi assassinado algumas semanas depois e seus assassinos nunca
foram identificados.

12ª Cena/7ª Dor:
Maria e José de Arimatéia no sepulcro de Jesus.
Homenageados: Marilda Costa Batista (Santana de Ferro/
MG, data não localizada – BH, Vila Estrela, 08/03/2000)
e Mons. José Alvarez Muniz (Sama de Grado/Astúrias/
Espanha, 18/06/1935).

A cena é a melhor chave de interpretação de toda a iconografia da Igreja
das Santas Pretas. Marilda Batista representa Maria que prepara o corpo
de Jesus para o sepultamento. A antiga Igrejinha, o barracão, é o sepulcro
onde o corpo de Jesus será deposto e foi comprado por José de Arimatéia
(Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículos de 50 a 52), simbolizando a morte da Igreja Católica, quando Dom Cabral proibiu a celebração
das festas do Rosário (1927) e quando Dom Werner autorizou a venda da
Igrejinha da Vila Estrela (início da década de 1990). A resistência e a teimosia daquelas mulheres não permitiram que a morte tocasse a Igrejinha da
Vila Estrela. O antigo barracão foi adquirido pelo Padre Muniz que afirmou em sua visita à Igreja das Santas Pretas, quando perguntado a respeito da compra daquele terreno: “Comprei pra elas. Pedi dinheiro ao povo
da Paróquia Menino Jesus, não podíamos deixá-las sem um lugar pra
continuarem se encontrando” (MUNIZ, 2017). Aquelas mulheres pretas
e faveladas, reunidas em torno do fogão e do altar, edificaram muito mais
que um templo de pedras, construíram e mantiveram viva, no coração da
Vila Estrela, uma Igreja de Verdade.
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13ª Cena/5ª Alegria:
Maria Madalena e o Ressuscitado no Jardim.
Homenageados: Leontina Bernardo (BH, Vila Estrela,
16/05/1942 – BH, Vila Estrela, 06/06/2016); Cleiton Gos
(Recife, 04/11/1972) e Marcial Ávila (Diamantina 25/11/1962).

A cena da Ressurreição acontece no Jardim Dona Wanda, em referência
ao Jardim do Paraíso, de onde a humanidade é expulsa por sua desobediência a Deus. Na cena, Maria Madalena é representada pela Dona Tina
e conversa com Jesus (Evangelho de João, Capítulo 20, versículos de 11 a
18). O sepulcro vazio representa a Igreja de Verdade, edificada pelo Grupo
de Mulheres e, sobre o sepulcro, os anjos da ressurreição estão vestidos
de Congadeiros, representados pelos artistas Cleiton Gos e Marcial Ávila.
Trata-se de mais uma referência à proibição, por parte de Dom Cabral, da
entrada do Congado nas igrejas católicas em 1927. O sudário, em branco, mostra a incerteza tanto do templo erigido, quanto do destino daquela comunidade que está por ser escrito através das lutas e conquistas que
ainda virão.

14ª Cena/6ª Alegria:
Pentecostes entre o Fogão e o Altar.
Homenageados: O Grupo de Mulheres da Vila
Estrela, Mariana de Oliveira Resende (BH, 19/08/1944
– BH, 10/08/2020) e Padre Mauro Luiz da Silva
(Belo Horizonte, 27/04/1967).

Pentecostes é representado na Igreja das Santas Pretas e a cena acontece na
cozinha que foi transformada em capela, onde o grupo se reúne para cozinhar e rezar. Pentecostes (ATOS DOS APÓSTOLOS, capítulo 2, versículos de 1 a 13) é narrado por meio da presença das Mulheres da Vila Estrela,
Dona Mariana e o Padre Mauro. Dona Mariana não estaria ali por não
ser favelada, mas esteve na reunião com Dom Werner e testemunhou o
momento que o bispo autorizou a venda do terreno. Dona Mariana e Padre
Mauro foram inseridos a pedido dos pintores e de Maria Rodrigues, alterando a proposta iconográfica original. Entre o Fogão e o Altar, o grupo se
organizou e fez surgir, debaixo da Grande Árvore, uma Igreja de Verdade.
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15ª Cena/7ª Alegria:
A coroação de Maria, Sá Rainha no Céu.
Homenageada: Maria Marta da Silva Martins
(BH, Vila Estrela, 19/07/1942).

A última cena é a mais significativa homenagem ao Grupo das Mulheres
da Vila Estrela, quando Maria é coroada Rainha do Céu. Em sua cabeça, a
coroa com 12 estrelas representa a totalidade. O rosto da virgem foi inspirado no rosto de Dona Martinha, Rainha Conga de Santa Efigênia, representando, assim, todas as mulheres da Vila Estrela que foram capazes de
resistir às intempéries que a vida lhes impôs e que, mesmo assim, nunca
perderam a esperança, sendo rainhas de suas próprias vidas. Lá do céu,
a doce senhora envia flores, em alusão a um dos cantos do congado das
irmandades do Rosário:
Tá caindo fulô, eh, tá caindo fulô...
Lá do céu, cá na terra, oh lê lê, tá caindo fulô.

1h2
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NegriCidade:
de volta ao Largo do Rosário
Organizado pelo Museu dos Quilombos e Favelas Urbanos – Muquifu, o
Projeto de Pesquisa e Centro de Documentação NegriCidade é muito mais
que um projeto artístico, muito mais que uma pesquisa acadêmica: é uma
postura diante das lógicas racistas, é um ato de resiliência, uma ação de
resgate que exige de todas(os) nós uma tomada de posição: estamos prontos para escutar o grito dos quilombos? Não existem respostas prontas para
questionamentos dessa natureza. Existe sim um constante perguntar-se a
respeito do vivido no passado e que têm repercussões no presente e que
pode gerar graves consequências para o futuro. O que foi feito em relação
aos nossos antepassados escravizados, povos e nações africanas continua
nos interpelando e vem se tornando cada vez mais presentes em nossas
lutas quotidianas; na busca da erradicação de qualquer forma de racismo
em nossa sociedade atual. Tal realidade exigiu de nós uma mobilização em
torno do resgate de tais patrimônios e nossas ações partem simbolicamente do antigo Largo do Rosário, no interior da cidade planejada, cruzamento
das ruas da Bahia e dos Timbiras. Sobre o evento do dia 28 de setembro, no
Largo do Rosário, Mestre Guiné reflete:
Eu acho que a importância desse evento ele vem ressa ltar na cidade um
problema que foi a expu lsão dos negros do hipercentro. Enterraram seu
cemitério e todos os seus monumentos de divulgação e de propagação da sua
cultura aqui na cidade. Então eu acho que este evento vem resgatar um lugar,
uma identidade, um local que é sim do Povo Negro (GUINÉ, 2019).

O NegriCidade é uma postura diante do racismo que continua
negligenciando Vidas Negras, silenciando nossas memórias,
explorando nossa força de trabalho, nos transportando em
seus navios negreiros, nos matando sem dó e sem piedade; que
nos deixa, negras e negros, por mais de um século, debaixo do
asfalto cinza da cidade dos brancos. Pergunto-me por quanto
tempo ainda a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos
Homens Pretos irá permanecer ali, esquecida debaixo do
cruzamento das ruas da Bahia com Timbiras, sem direito a
uma lápide sepulcral, que lhes faça referência e reverência.
Eles nunca nos escutaram e nunca nos escutarão enquanto nos
contentarmos com as migalhas e molambos que nos são lançados
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Figur a

14:

III ª

Oc u pa ç ã o

NegriCidade - Local: Largo do

pela pseudo caridade deles. Queremos tudo, não mais migalhas e

Descrição: Márcio Kamusende, Makota

o registro do Largo do Rosário como Patrimônio Imaterial de Belo

Rosário (Rua dos Timbiras) Kidoialê, Makota Cássia, Babalorixá
Erisvaldo dos Santos, Pai Ricardo, Sá
Rainha Isabel Casimira, Padre Mauro
Luiz da Silva, Makota Kizandembo.
Fonte: Alexsandro Trigger

molambos. Uma das iniciativas do projeto visa o tombamento ou
Horizonte e do Estado de Minas Gerais.
O Projeto desenvolve como atividade mais pública a ocupação dos territórios negros de Belo Horizonte. Em 28/09/2019 realizou-se a terceira
ocupação e, naquela oportunidade, contamos com a presença de diversas
lideranças dos movimentos negros e instituições que atuam no resgate da
Memória Negra da cidade, entre elas o Babalorixá Erisvaldo dos Santos,
que assim descreveu o evento:
Est a mos aqu i próx i mo ao cem itério, da Ig reja, onde se encont ra m
enterrados vários e várias negros e negras do tempo imperia l, do
tempo colonia l, do tempo que essas terras eram terras de negros.
Nó s e s t a mo s re a l i z a ndo u m r it u a l d e re t e r r it or i a l i z aç ão, nó s e s t a mo s
d e vol ve ndo ao s no s s o s mor t o s aq u i lo q ue e le s n ão t i ve r a m , q u a ndo a
c id ade de B e lo Hor i z ont e s e t r a n s for mou n a c apit a l de M i n a s G er a i s .
Nós queremos que essa tarde seja uma ta rde memoria l. Nós queremos que
este ritual registre a memória dos corpos de negros e negras que estão debaixo
dessas terras. Nós somos do Rosário, estamos no Rosário e queremos o Rosário.
E o Rosário é a nossa forma de união [...] (SANTOS, 2019).
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Dentre as propostas do NegriCidade está

negras da cidade, trouxeram o protagonis-

o desejo do Coletivo Muquifu que busca,

mo do GMVE, dentre elas Dona Marta, uma

através de diversas ações, atuar no resga-

rainha sem Reino.

te e preservação das memórias negras do
Aglomerado Santa Lúcia, localizado na
região centro-sul de Belo Horizonte. Dentre
elas, está a reativação da Guarda de Congo
da Vila Estrela por meio de uma homenagem
à Sá Rainha Dona Marta, que participa do
GMVE. Sobre Dona Marta, existe a exposição “Uma Rainha na Favela” no museu.
A exposição tem a curadoria de Cleiton Gos.
Outra ação é a pintura da “Igreja das Santas
Pretas”, que tem o projeto iconográfico de
minha autoria e que foi executada pelos

O percurso étnico de resgate simbólico do Largo do Rosário parte da Praça
Afonso Arinos, na esquina da Rua da
Bahia com Álvares Cabral e Guajajaras, e
segue pela Rua da Bahia até a esquina da
Rua dos Timbiras. O percurso “Caminhos
do Rosário” é organizado pelo Coletivo
Muquifu e é dirigido por Jana Janeiro 8 .
No dia 28/09/2019 foi produzido um
poema em homenagem aos irmãos e irmãs
do Rosário.

artistas Cleiton Gos e Marcial Ávila que,

8

através da arte e do resgate das memórias

da Casa Quilombê.

Jana Janeiro, Turismóloga e Educadora Social, Cofundadora

Figura 15: identidade visual do projeto

de pesquisa e centro de documentação
negricidade - Fonte: samanta coan
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NÃO SE
ESQUEÇA
DE MIM AQUI

Ẹ máṣe gbàgbéè mi sí bí
LETR A :

Não se esqueça de mim aqui,
Rainha Preta minha.

Ẹ máṣe gbàgbéè mi sí bí,
Ayaba Dúdúù mi.

A expressão é Força de Vida.
Ọ̀ rọ̀ di oun àmúṣagbára.
Que Deus lhes dê o descanso eterno.
Kí Ọlọrun fún yín ní ìsimi àìnípẹkun.

Babá Erisvaldo de Ogum e

Filho meu, filha minha,

Padre Mauro Luiz da Silva

venha pra mim vitoriosa,

TR ADUÇÃO YORÙBÁ:

vem pra mim. Mamãe está aqui.

Samuel Ayòbámi Akínrúlí.

Ọmọ mi, ọmọ mi aṣégun,

máa bọ̀ lọ́ dọ̀ mi. Yèyé nbẹ ní bí.

Que Deus leve os corpos que aqui
deitam para a eternidade,
para o mundo dos ancestrais.
Ìtẹ ́ w ọ́ g baṣọ, ọ̀ run re àwọn táa tẹ rẹrẹ,
ó digbéré, ó dọ̀ run alákéji.

A expressão é Força de Vida!
Ọ̀ rọ̀ di oun àmúṣagbára!
Não se esqueça de mim aqui,
Rainha Preta minha.

Ẹ máṣe gbàgbéè mi sí bí,
Ayaba Dúdúù mi.

Não se esqueça de mim aqui.
Ẹ máṣe gbàgbéè mi sí bí.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nada nesse processo de ocupação desse território foi ingênuo. Desde os
tempos do Arraial do Curral Del Rey até as lutas da Irmandade de Nossa
Senhora do Rosário dos Homens Pretos e, agora, as lutas encampadas
pelo Grupo de Mulheres da Vila Estrela, buscaram garantir o direito de
pertencer a esta cidade racialmente segregada. Caminhos tortuosos são
estes percorridos por essas populações negras em constante diáspora. Definitivamente, nada nessa história aconteceu por acaso: lutas para
permanecer nos terrenos, para construir suas igrejas. Nada foi ingênuo
ou aconteceu de forma ocasional. Os irmãos Rosário, no século XIX, e o
Grupo de Mulheres da Vila Estrela, no século XX enfrentaram os poderes
constituídos em busca de garantir o direito de existir, ocupar o território e
edificar seu Afro-patrimônio. Hoje, reivindicam o direito de contar outras
histórias, não mais a única que nos contaram, não mais aquela História
única, de sempre, narrada desde a perspectiva branca, europeia, capitalista, colonizada e patriarcal. Aquelas são histórias mal contadas, nas quais
nossos antepassados escravizados são apresentados como passivos desde
quando fomos capturados em África, violentados, torturados, comercializados, transportados em navios tumbeiros para o Novo Mundo para, aqui,
nossa força de trabalho ser explorada e mal paga. Estamos cansados de ver
corpos negros no chão e por isso gritamos: Vidas Negras Importam!
Perguntar-se sobre os lugares ocupados por corpos negros na atualidade é
algo necessário e urgente, assim como identificar os lugares ocupados pelos
corpos negros dos nossos antepassados que contribuíram com a construção
da cidade de Belo Horizonte, projetada para ser organizada, limpa, moderna e, ao que observamos, é racialmente segregada. O projeto de segregação
racial que impera na capital das Minas Gerais perdura até os nossos dias;
o extinto Largo do Rosário não é sequer sinalizado nas esquinas da Rua da
Bahia com Rua dos Timbiras e parte da nossa história continua ali soterrada, debaixo do asfalto cinza da cidade dos brancos.
Reivindicar, hoje, o registro daquele lugar como patrimônio imaterial das
populações negras da capital é urgente, para que as próximas gerações
possam reconhecer que ali, no coração da cidade planejada, existiu um
povo que era devoto de Nossa Senhora do Rosário, que se organizou em
uma irmandade de pretos para socorrerem as necessidades daqueles(as) que
ainda eram escravizados(as). Uma irmandade que se manteve em sistema

247

C ADERNO
ATEMP O Nº5

cooperativo para superar as adversidades trazidas pela edificação de uma
nova cidade, que viu seu afro-patrimônio sendo demolido, que teve seu
espaço religioso transferido para outro local e permaneceu ali até 1927
quando, por determinação de Dom Cabral, foi afastada do templo religioso que substituiu aquele inaugurado em 1819. Apenas repasso brevemente o que já foi relatado anteriormente e reafirmo que esse povo foi ocupar,
então, as periferias e favelas da capital, mas suas lutas não terminaram
ainda, outros atores se apresentaram e mantiveram as práticas segregantes, como as que foram vivenciadas pelo grupo de mulheres da Vila Estrela.
Repassar parte do que foi vivido pela população negra do Curral Del Rey
e por aqueles(as) que hoje ocupam as periferias e favelas nos faz entender
que outras searas ainda virão e que, para continuar “teimando” e “resistindo”, não teremos outras escolhas e que construiremos novos espaços,
lugares que apresentem a nossa história não apenas no seu aspecto doloroso; buscaremos outras representações de nós mesmos e dos lugares onde
habitamos.
Hoje, é possível dizer que quase me acostumei com os olhares dos
Congadeiros quando a porta vai se abrindo lentamente... Olhares curiosos, sondando o interior da igreja, buscando o altar, buscando referências,
buscando por Nossa Senhora do Rosário. Me emociono quando nossos
olhares se cruzam e, só então, a surpresa, ao verem que o “Senhor Padre”
de hoje também tem suas origens ancestrais em África. Choro ao reconhecer que que ali estão irmãos meus irmãos, que nossos antepassados chegaram aqui em navios negreiros e que, desde então, nunca tivemos vida fácil.
Quero dizer para eles que o “Senhor Padre” de hoje é preto também, e sabe
muito bem o que é ficar lamentando do lado de fora, esperando para ver seu
povo negro ocupar as vagas, não somente das penitenciárias, mas, principalmente, das universidades. O “Senhor Padre” de hoje também é preto e
sabe muito bem que um povo que não valoriza a sua história e não luta para
manter vivas suas memórias está fadado ao esquecimento. Se eu pudesse
responder, hoje, ao “Lamento Negro” do povo dos Reinados, eu cantaria:

Sê bem-vindo, Povo Negro. Vamos juntos celebrar!
Essa aqui é vossa Casa. Esse Padre, deixa entrar.
Vamos ouvir a Santa Missa, vamos juntos celebrar.
Vem louvar Nossa Senhora e o Povo Negro abençoar!
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ETERNAS
G UA RDI Ã S
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José Rocha Andrade
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Mestrado em Design pela Escola de

Design/UEMG (2016) com temática sobre
Design de Produção (Production Design).
Pós-Graduação latu sensu em Cinema
pelo Instituto de Educação Continuada
da PUC Minas (2001). Desenho Industrial
com habilitação em Programação Visual
pela Escola de Design / UEMG (1999).
Experiência em Design, com ênfase na
área da produção audiovisual e da educação. Professor da Escola de Design desde
o ano 2000. Efetivado por concurso público em 2018. Experiência em produção de
vídeo, animação, documentário, vinhetas,
motion design e fotografia. Atua também
em projetos como produtor de roteiro,
diretor de fotografia e editor, designer de
produção, projetos e ensaios fotográficos.
Coordena o Centro de Estudos em Design
da Imagem da Escola de Design/UEMG.

A

1

f igura da mulher está associada ao

As imagens aqui selecionadas para esse livro

início e ao fim da vida. De seu ventre

vieram à luz através do acompanhamento

materno surge a vida, expelida em um grito

do Projeto “Visitas Guiadas ao Cemitério

de dor e alívio no momento do parto. Pela

do Bonfim”, ação extensionista e de pesqui-

ordem natural do tempo, as mães partem

sa realizada em parceria com a Fundação de

primeiro que seus amados filhos. Nas famílias, quase sempre são as mulheres que
nunca fogem do dever de criar e preservar
as crias até no último momento da vida.
Sujeitas à condição efêmera da existência
humana, o papel de guardiãs da vida esbarra numa eternidade que só a morte oferece. Nada mais justo que, na arte cemiterial,
sejam elas predominantemente escolhidas
para representar as estátuas guardiãs que
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Parques Municipais e Zoobotânica, FPMZ, o
Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e
Artístico, IEPHA e a Universidade do Estado
de Minas Gerais, UEMG, coordenado pela
historiadora e professora Marcelina Almeida
da Escola de Design / UEMG. Realizado
desde o ano de 2012, a produção dessas
imagens iniciou um ano depois e hoje conta
com mais de 13.000 arquivos. Resultado do
dedo insaciável diante da comodidade tecnológica do registro fotográfico digital e, ao

ornamentam os túmulos no fim do ciclo da

mesmo tempo, totalmente seduzido e trans-

vida, com a chegada da morte aos seus entes

formado pela oratória eloquente, esclarece-

paridos.

dora e cheia de vida da professora ao séquito
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que lhe acompanha em suas visitas guiadas

através das visitas guiadas da professora

no último domingo de cada mês, quando,

Marcelina Almeida. Embora nesses traje-

naquele lugar onde se enterram os mortos

tos ela não fuja do seu papel e dever, como

ela descreve a importante homenagem à

historiadora, de realçar que muito do que

vida representada na arquitetura e arte

ali encanta aos olhos, também projeta valo-

tumular ali presentes nesse museu público a

res, crenças, estruturas socioeconômicas e

céu aberto.

ideologias de uma sociedade, que mesmo na

Para Bastianello (2016) o estudo das diferentes manifestações culturais nesses espaços possibilita resgatar seu inestimável valor
histórico, artístico e patrimonial para a
cidade. Em suas visitas guiadas, a professora
Marcelina Almeida já desenvolveu diversos
tipos de roteiros para percorrer o Cemitério
do Bonfim, com trajetos que conduzem
pelos túmulos das personalidades ilustres ali
enterradas ou pelas obras expostas de grandes mestres da arte cemiterial. Há algum
tempo começou a trabalhar com itinerários
temáticos, devido ao grande conhecimento
acumulado e à riqueza histórica e arquitetônica oferecida por esse espaço aos seus visitantes interessados por diversos contextos.
Depois da quebra do paradigma quanto à
forma como percebia os cemitérios, igual
ao dos hospitais, onde não gostava nem de
passar na porta, passei a acompanhar as visitas buscando também desenvolver roteiros
fotográficos através do olhar de um designer. Roteiros inspirados pela oportunida-

hora da morte ainda oportuniza para destacar o seu perfil social e político na história
da cidade, não podia relevar em meus registros, como designer de formação, o papel
social e político que o design também tem
que cumprir. Acabei utilizando como habeas
corpus uma orientação da própria professora, aos acompanhantes de suas visitas, que
tomem cuidado ao fotografar alguns dos
túmulos por serem de propriedade particular, mesmo estando em um espaço público, evitando registrar em suas imagens os
nomes ou retratos presentes nas sepulturas
para preservar a memória da família.
Respeitando essa orientação em seus aspectos éticos e até mesmo sagrados, construo registros que Bastianello no livro
“A memória retida na pedra” esclarece
como “alta arquitetura”, que “baseia-se no
serviço contratado a profissionais especializados, nomeadamente os marmoristas,
com o fito de edificar túmulos suntuosos”
(BASTIANELLO, 2016, p. 26), ornamentando-os com artefatos funerários como está-

de que esse arquitetônico museu público

tuas, cruzes e outros elementos simbólicos

a céu aberto oferece, pelo que Bastianello

em seus projetos arquitetônicos. Por isso se

(2016) define como um deslocamento espa-

justifica em algumas vezes preferir regis-

cial através da “invenção de várias formas

trar a efemeridade de uma flor que repousa

de enfeitar e ritualizar as edificações tumu-

sobre a superfície ou jarro, que em sua cor

lares e o seu entorno” (2016, p. 22) e uma

viva contrasta com as cores sóbrias da maio-

percepção de homenagem à vida adquirida

ria dos túmulos, personificando em tons a
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graça divina de quando aqueles que estão

Estimulado pelo convite de apresentar algu-

ali enterrados estiveram presentes entre os

mas dessas imagens neste livro, dediquei

seus. São registros também de várias mani-

um bom tempo para a devida catalogação

festações religiosas visíveis numa dúbia

dos mais de 13.000 arquivos por temáti-

harmonia laica, objetos, bonecos e imagens

cas de registros. Antes estavam identifica-

de santos em menores escalas e de produção

dos apenas pelas datas das visitas nas quais

artística genuinamente popular, aspectos da

foram produzidos. Entre as várias temáticas,

preservação, desgaste do tempo e até mesmo

uma delas chamou atenção em especial - as

da memória e saudade, como ações de

estátuas femininas guardiãs e zelosas em

depredação ou sumiço de elementos, levados

sua representação matriarcal e até patrimo-

por àqueles que mesmo da morte aprovei-

nial no ciclo da vida e da morte. Algumas

tam para nutrir, mesmo que em sacrilégio, o

são anjos femininos (deixando para as auto-

seu apego a vida.

ridades clericais definir se anjo tem ou não

Para sustentar quase uma década de acompanhamento das visitas guiadas, foi preciso recorrer ao repertório de possibilidades de enquadramentos, luzes e recortes
que a fotografia oferece e em Sudjic, quando diz que “o design é usado para moldar
percepções de como os objetos devem ser
compreendidos” (SUDJIC, 2010, p. 51). E,
contrariando ou indo além do dito cânone
“a forma e a função”, ainda segundo Sudijc,
confeccionar nos registros mensagens que
o design como linguagem consegue carre-

sexo?), mulheres carpideiras em sua função
de chorar pelo defunto alheio, representação de santas católicas e a própria Maria,
ou, não menos relevante, a representação
da própria mulher em sua essência pelo
poder do seu ventre capaz de dar luz à vida.
A decisão estética de abrir mão da multiplicidade simbólica da paleta colorida da vida
e optar pelos contrastes do P&B na edição
final teve a intenção gráfica de revelar que
a poesia da vida nem a morte consegue
interromper.

gar além das questões óbvias de função e
finalidade, mesmo que superficialmente sua
produção seja “guiada” por conceitos estéticos ou arquitetônicos.
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