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RESUMO 

 
LONGO, Viviane Vitor. Histórias e identidades em exposição: o Memorial Minas Gerais 

Vale como experiência museológica. 2017. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós- 

Graduação Interunidades em Museologia da Universidade de São Paulo, São Paulo, 

2017. 

 
 
 

O presente trabalho apresenta a exposição de longa-duração do Memorial Minas 

Gerais Vale, analisando-a a partir de sua narrativa expográfica, cuja ênfase recai sobre 

a noção de mineiridade. A partir da interlocução de agentes envolvidos na curadoria da 

exposição, ressaltamos os pontos que reiteram o tema da mineiridade, sendo ela 

baseada sobretudo no discurso modernista e em bens patrimoniais, porém, 

reapropriada e ressignificada na concepção desse museu e de sua exposição inaugural. 

As opções curatoriais também se relacionam diretamente a interesses do governo 

estadual de Minas Gerais, bem como aos da empresa patrocinadora e mantenedora do 

museu, a Vale S.A. O Memorial se apresenta como “museu de experiência”, utilizando 

uma linguagem expográfica contemporânea, com amplo uso de mídias digitais. A 

análise, portanto, de seus aspectos sensoriais e de atração de público é fundamental 

para se compreender os conteúdos em exposição e sua forma celebrativa de lidar 

restritivamente com a diversidade cultural mineira. Sua abordagem é seletiva e os 

elementos nela destacados, dispostos em salas expositivas, tornam-se ativos culturais, 

revalorizando um imaginário sobre Minas Gerais que tem servido ao público local, mas, 

também, e especialmente, ao turismo. 

 
 
 

Palavras-chave: Museu; Expografia; Mineiridade; Turismo; Patrimonialização



ABSTRACT 

 
LONGO, Viviane Vitor. Histories and identities in exhibition: the Memorial Minas Gerais 

Vale as museological experience. 2017. Dissertation (Master Degree) - Programa de 

Pós-Graduação Interunidades em Museologia da Universidade de São Paulo, São 

Paulo, 2017. 

 
 
 

This research presents the long-term exhibition of the Minas Gerais Vale Memorial, 

analyzing it from its expographic narrative, whose emphasis falls on the notion of 

mineiridade. Using the interlocution of agents involved in the curatorship of the exhibition, 

we draw points that reiterate the theme of mineiridade, which is based on the modernist 

discourse and on heritage assets, but re-appropriated and re-signified in the design of 

the museum and it is inaugural exhibition. The curatorial options are also directly related 

to the interests of the state government of Minas Gerais, as well as to the company 

sponsor and maintainer of the museum, Vale S.A. The Memorial presents itself as a 

"museum of experience", using a contemporary expographic language, with wide use of 

digital media. The analysis, therefore, of its sensorial aspects and of public attraction is 

fundamental to understand the contents on display and its celebratory way of dealing 

restrictively with the cultural diversity of Minas Gerais. This diversity is selective and the 

elements highlighted there, once inside the Memorial, arranged in exhibition rooms, 

become cultural assets, revaluing an imaginary about Minas Gerais that has served the 

local public, but, also, and especially, tourism. 

 
 
 
Key Words: Museum; Exhibition design; Mineiridade; Tourism; Heritage protection
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INTRODUÇÃO 

O processo histórico traz em si – além das permanências e dos inúmeros 

testemunhos das experiências vividas no tempo, a mudança – a transformação e a 

ressignificação do que herdamos do passado. Nisto reside o paradoxo da preservação 

de bens patrimoniais: como manter algo sem alijá-lo das experiências modernizantes? 

A preservação implica sempre em evitar a descaracterização dos lugares ou pode 

impedir sua recaracterização? Como definir o que permanece, o que deve ser lembrado, 

o que não pode ser esquecido? Esses bens resistem autônomos à passagem do tempo 

ou interagem com o público de outra maneira, que lhes ressignifica constantemente? 

Como conciliar desenvolvimento tecnológico e preservação? Enfim, como equilibrar o 

antigo e o moderno? 

Essas foram algumas das perguntas que surgiram quando o Memorial Minas 

Gerais Vale se tornou objeto desta pesquisa, a partir das reflexões feitas após uma visita 

que ocorreu em setembro de 2013, cujo intuito era apenas conhecer esse ponto turístico 

de Belo Horizonte, em uma visita à Praça da Liberdade, no centro da cidade. As 

primeiras inquietações sobre como esse equipamento museológico promovia uma 

experiência perceptiva radical, capaz de suscitar a sensibilização e também a crítica, 

vieram durante o percurso da exposição de longa-duração. 

Além disso, percebemos os temas apresentados sobre a história e cultura de 

Minas Gerais como convincentes, e a forma como se apresentam foi instigante. 

Passadas as impressões pessoais, começamos a investigar o que significa aquele lugar, 

as falas que ele ressoa, enfim, o discurso como forma de afirmação no mundo, a 

necessidade de existir um espaço que lembre, que guarde, que celebre alguns ícones 

do que se costuma chamar “cultura mineira”. 

Notamos, preliminarmente, que ali são ressaltadas algumas características de 

Minas Gerais, escolhidas pela equipe curadora, tais como lugares, nomes de 

personalidades e períodos históricos, eixos que compõem um todo coerente, mas que 

não evidenciam inúmeras ausências. Os recortes temáticos dos eixos da exposição são 

Minas Imemorial, Minas Polifônica e Minas Visionária, que procuram traçar uma linha 

narrativa sobre Minas Gerais capaz de narrar sua origem, sua diversidade cultural e sua 

grandeza inovadora. Para tanto, recorreu-se à ideia de mineiridade, porém, mais do que 

apenas um retorno à narrativa tradicional modernista sobre o “ser mineiro”, buscou-se 

mostrar uma mineiridade contemporânea, ressignificada. 

A ressignificação é justamente uma das grandes potencialidades das instituições 

museológicas, uma vez que a própria representatividade do patrimônio cultural muda 
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com o passar do tempo. Esse reconhecimento do patrimônio não é, no entanto, 

espontâneo, sendo necessária uma educação da memória, pela qual a função social dos 

museus se expressa também pela reflexão daquilo que se quer lembrar e daquilo que 

se deixa à margem da lembrança. 

Um aspecto central da análise sobre o Memorial que desenvolveremos nesta 

dissertação é a busca para compreender sua definição institucional, começando pela sua 

denominação (“memorial” em vez de “museu”), nomenclatura que já mostra o tom da 

complexidade dessa instituição. Seu nome não se encaixa perfeitamente nos glossários 

museológicos, embora, como frisa Maria Cristina Oliveira Bruno, essa instituição seja 

bastante flexível em suas características e funcionalidades: 

Modelo de instituição que administra os indicadores da memória a 
partir de muitos paradoxos, que procura equacionar os contrapontos 
de uma cadeia operatória de procedimentos técnicos e científicos de 
salvaguarda e comunicação, que convive cotidianamente com os 
desafios da manutenção das tradições e da exploração dos caminhos 
da ruptura. Mediante tantos questionamentos, podemos considerar 
algumas certezas em relação aos museus. Reconhecemos que não 
são lugares sem vida, como também não são almoxarifados de 
referências patrimoniais e instituições desprovidas de 
responsabilidades éticas no que se refere aos processos sócio-político-
culturais. Reconhecemos, ainda, que os museus são lugares da 
memorização tanto quanto do esquecimento; são orientados para a 
consagração, valorização e preservação da herança patrimonial, mas 
também, evidenciam preconceitos e dogmas sobre as manifestações 
culturais; são espaços para as multidões da mesma forma que abrigam 
a fruição individual e são, ao mesmo tempo, cenário e palco de 
extroversão e local de guarda e conservação1. 

 

Partindo dessa perspectiva, o Memorial é certamente um museu2, apesar de não 

ter sido criado a partir de uma coleção preexistente de objetos ou obras de arte. Seu 

acervo tridimensional é constituído basicamente de peças de cerâmica do Vale do 

Jequitinhonha e de suportes de exposição, como telas LCD e instalações, dispostos nas 

salas expositivas, frutos de encomenda de uma expografia que demandava pesquisa e 

conteúdo feitos, por sua vez, por pesquisadores-consultores, sendo também expressivo 

o uso de equipamentos audiovisuais tão comuns em museus voltados para a 

sensibilização. Nesse sentido, ele é considerado pelos seus curadores e funcionários 

como um museu de tecnologia, ou de experiência, embora possa ser considerado 

 
1  BRUNO, Maria Cristina Oliveira. Museus e Pedagogia Museológica: os caminhos da 

administração dos indicadores da memória. In: MILDER, Saul Eduardo Seiguer. (Org.). As Várias Faces do 
Patrimônio. Santa Maria: Pallotti, 2006, p. 120. 
2  Museu é toda instituição que se enquadre no inciso IX, do capítulo I, do Decreto Nº 8.124, de 17 

de outubro de 2013, que especifica: “IX – museu – instituição sem fins lucrativos, de natureza cultural, que 
conserva, investiga, comunica, interpreta e expõe, para fins de preservação, estudo, pesquisa, educação, 
contemplação e turismo, conjuntos e coleções de valor histórico, artístico, científico, técnico ou de outra 
natureza cultural, abertos ao público, a serviço da sociedade e de seu desenvolvimento.” Disponível em: 
<http://www.museus.gov.br/sistemas/cadastro-nacional-de-museus/>. Acesso em: 30 jun. 2017. 

http://www.museus.gov.br/sistemas/cadastro-nacional-de-museus/
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também como museu de história. 

Os museus de história representam tempos e espaços de outrora, o que também 

acontece no Memorial, mas nessa operação corre-se o risco de que o passado seja 

oferecido aos olhos como um dado, não como um problema. Por isso, consideramos, 

como sugerem Ulpiano Toledo Bezerra de Meneses, Dominique Poulot, Manoel Luis 

Salgado Guimarães e Letícia Julião, um equívoco a neutralização e a naturalização das 

narrativas históricas. Sendo assim, nesta pesquisa, buscamos compreender o Memorial 

como uma instituição em que a narrativa expográfica é necessariamente narrativa 

historiográfica, embora essa subjetivação não seja explícita. 

Considerando o Memorial em sua complexidade e sua contemporaneidade, é 

notável seu esforço de diálogo com o público. Suas referências patrimoniais estão fora 

do museu, espalhados por certas parcelas do território mineiro, e ao mesmo tempo 

reunidos ali por meio de um conjunto de vídeos, instalações e montagens visuais que 

exprimem e auxiliam a compreensão de sua narrativa. 

Tal aparato tecnológico poderia levar-nos a pensar que tais práticas narrativas 

são, sobretudo, calcadas nas experiências cosmopolitas dessa vasta metrópole 

brasileira e nos sinais de sua modernidade. Embora a evocação da “mineiridade” ali 

praticada seja, como dissemos, ressignificada a partir de expectativas contemporâneas, 

é também alicerçada numa evocação de permanências, que obliteram a imensa 

diversidade que constitui Minas Gerais. 

Assim, a presente dissertação teve por objetivo principal identificar, na exposição 

de longa duração do MMGV, os contornos do que seria a memória a ser enaltecida pela 

instituição, atentando-se para a permanência e a atualização de dimensões do discurso 

modernista sobre a identidade mineira em um “museu de experiência” patrocinado pela 

mineradora Vale. Pretende-se, assim, compreender se e como, apesar das “novas” 

mídias, a narrativa permanece ou não “velha”, no sentido de retomar uma concepção 

de identidade já consagrada e presente no imaginário social, que oscilou, ao longo do 

século XX, entre a pretensão de definir a própria identidade do Estado de Minas Gerais 

e a da nação brasileira. 

São objetivos específicos, decorrentes desse objetivo principal, avaliar se e 

como o viés hipersensorial da expografia corrobora a interpretação exposta e quais suas 

estratégias de mise en scène; bem como investigar as razões da seleção e consequente 

exclusão de memórias, tendo como foco os agentes culturais que construíram o discurso 

curatorial, além da própria entidade mantenedora do museu. 
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A hipótese que estrutura esta dissertação é a de que a exposição de longa-

duração do Memorial Minas Gerais Vale oculta as tensões formadoras da sociedade 

mineira e seus contrastes regionais. A pergunta central é: por que oculta? Tal partido 

narrativo tem consonância com uma política cultural homogeneizadora, importante para 

sua entidade promotora que tem interesses profundamente arraigados nas antigas 

áreas mineradoras de ouro, que são hoje coincidentes com áreas de mineração de ferro 

em que atua. Desse modo, muitas regiões, processos históricos e agentes sociais do 

estado de Minas Gerais não estão representados no Memorial, o que torna a identidade 

mineira que se apresenta não tão heterogênea quanto a abrangência geográfica que 

sua denominação implicaria. 

*** 

No primeiro capítulo, foi feita uma contextualização do processo pelo qual o 

Memorial e sua exposição de longa-duração foram criados bem como sua integração 

ao Circuito Cultural Praça da Liberdade. Uma das principais características desse 

Circuito é que as instituições que o compõem são frutos de parcerias público-privadas. 

Com isso, os discursos e intenções que ali se estabeleceram estão ligados ao marketing 

das empresas que patrocinam e mantêm tais espaços culturais. 

A concepção e implantação da exposição de longa duração – composta por 19 

salas da exposição dispostas independentemente umas das outras, sem percurso 

definido e sem nexo cronológico – foi realizada juntamente com a concepção do edifício, 

e contou com uma equipe curatorial composta por especialistas em comunicação 

museológica e pesquisadores universitários. 

No segundo capítulo, abordamos como a noção de mineiridade manifesta-se na 

exposição, por meio de positivadores da imagem de Minas Gerais, nos quais se 

transparece o jogo de equilíbrio entre tradição e modernidade. Nesse sentido, a 

narrativa sobre Minas Gerais ali apresentada se confunde com a narrativa da nação, 

visto que diversos tópos da construção da mineiridade confundem-se com a ideia de 

brasilidade enaltecida pelos modernistas. Daí advém a evidente valorização da estética 

barroca, dos indícios republicanos atribuídos à Inconfidência Mineira, do caráter 

articulador da economia da mineração. 

Ainda neste capítulo, buscamos apresentar a relação da Vale S.A., patrocinadora 

do projeto e manutenção do Memorial, com essas escolhas temáticas da exposição de 

longa-duração. Sobrepondo-se os territórios de atuação econômica da empresa com 

aqueles que receberam destaque na exposição, notamos semelhanças que não são 

gratuitas. Mostramos a coincidência de que as áreas que não têm atuação da Vale S.A. 
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pouco ou nada aparecem na narrativa expográfica do museu, como o mapa das 

macrorregiões do estado de Minas Gerais aponta. 

No capítulo 3, abordamos as estratégias de comunicação expográfica, o uso de 

recursos tecnológicos e mídias interativas, que reforçam o papel do Memorial como 

espaço de lazer e entretenimento preso a narrativas que, sobretudo, informam e 

apresentam conteúdos temáticos predeterminados. Com a nova finalidade cultural dos 

prédios da Praça da Liberdade, houve mudança de fluxo urbano, de frequentadores, de 

paisagem, enfim, de seu entorno. Nesse último capítulo, compreende-se a exposição 

em foco como integrante de uma lógica de consumo maior, interligada não apenas ao 

interesse da patrocinadora privada, mas também da política de governo interessada em 

atrair fluxos turísticos para Belo Horizonte. 

Pretende-se, portanto, verificar como a criação do Memorial e de sua exposição 

de longa-duração respondem a uma necessidade de manter e atualizar o status de 

alguns ícones da mineiridade, que se tornaram ativos culturais em lógicas de circulação 

e consumo contemporâneos. Tais ícones, sem deixar de manter sua dimensão 

identitária, são ressignificados como vetor e validador de uma mercadoria 

contemporânea, disponibilizada e legitimada em um espaço museológico.
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CAPÍTULO 1 – A EXPOSIÇÃO DE LONGA-DURAÇÃO 

Neste capítulo, apresentaremos um histórico do projeto do Circuito Liberdade em 

que o Memorial Minas Gerais Vale está inserido, em seguida, faremos uma análise 

pormenorizada das salas expositivas do MMGV, avaliando seus conteúdos e a 

expografia. Por fim, discutiremos a opção de se adotar o critério de um “museu sem 

acervo” e que propõe “experiências imersivas”, tendo em vista a tendência atual dos 

museus com relação aos recursos tecnológicos na comunicação museológica. 

Para tanto, analisamos os folders, os textos de consultoria, os vídeos, o projeto 

expográfico, as salas expositivas, os processos do PRONAC/MinC e entrevistas de 

alguns participantes da idealização do Memorial, pois permitem compreender os 

discursos e partidos conceituais que foram assumidos na idealização e concretização 

da exposição. 

O Memorial Minas Gerais Vale 

O atualmente denominado Circuito Liberdade (CL) é resultado de um plano de 

conversão do antigo centro administrativo do estado de Minas Gerais em um novo polo 

cultural da capital mineira. Com a mudança da sede do governo estadual para a Cidade 

Administrativa Presidente Tancredo Neves, no extremo norte de Belo Horizonte, em 

2010, os edifícios da Praça da Liberdade não chegaram a ficar ociosos, pois já havia 

um projeto em curso para sua refuncionalização, o chamado Circuito Cultural Praça da 

Liberdade (CCPL). 

Desde que foi implantado efetivamente, em 2010, o CCPL passou pela gestão da 

própria Secretaria de Estado de Cultura, entre 2010 e 2011, seguida pelo Instituto 

Cultural Sérgio Magnani (ICSM), uma OSCIP3, entre 2012 e 2014; e, desde 2015, o 

Circuito está sob a gestão do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de 

Minas Gerais (IEPHA/MG). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3  OSCIP: Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. É um tipo de qualificação 

jurídica atribuída a entidades do terceiro setor, ou seja, entidades privadas atuando em áreas 
típicas do setor público com interesse social, que podem ser financiadas pelo Estado ou pela 
iniciativa privada sem fins lucrativos. Serve para facilitar parcerias e convênios, e permite o 
desconto de doações de empresas no imposto de renda. Informações disponíveis em: 
<http://goo.gl/WfrTZF>. Acesso em: 30 jun. 2016. 

http://goo.gl/WfrTZF
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Figura 1 – Mapa do Circuito Liberdade (2016) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: <http://circuitoculturalliberdade.com.br/plus/modulos/conteudo/index.php?tac=mapa>. 
Acesso em 15 mai. 2017. 

 
A ideia inicial de criar um circuito cultural data dos anos 1990, e consistia em 

implantar equipamentos culturais na capital mineira para servir à população, no que se 

chamaria Espaço Cultural da Liberdade (ECL). Tal ideia foi proposta pelo então senador 

Francelino Pereira dos Santos (1995-2003), que fora governador de Minas Gerais 

(1979-1983) e também vice-diretor do Banco do Brasil, na época da criação do Centro 

Cultural Banco do Brasil, no Rio de Janeiro (CCBB-RJ), e foi o sucesso desse projeto 

que serviu de base para um projeto análogo na capital mineira. 

No ano do centenário de Belo Horizonte, Pereira apresenta o projeto do ECL, 

http://circuitoculturalliberdade.com.br/plus/modulos/conteudo/index.php?tac=mapa
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publicado em formato de livreto, como uma necessidade de planejar o futuro de Minas 

Gerais, o que passaria pela simbólica Praça da Liberdade, que representa a 

transformação da cidade e sua projeção rumo ao futuro: “emblemática da condição do 

progresso, ícone da chegada da modernização mineira”4. 

Nesse documento, após descrever um histórico dos usos públicos e das 

reformas paisagísticas pelas quais passou a Praça da Liberdade, argumenta que os 

edifícios das secretarias de governo estavam subutilizados e, portanto, necessitariam 

de novas funções, pois seria chegada a 

Era na qual a linguagem, uma vez posta em movimento, não mais 
pertence ao produtor, ao falante. Reapropriar-se da fala, para redefinir 
as identidades sociais e os atores políticos, reapropriar-se dos 
espaços-palácios, possibilitando o prolongamento da socialidade (sic) 
da Praça para os prédios. Eis o desafio!5. 

 

Com o processo de metropolização pautado pela verticalização, expansão de 

centros comerciais e perda de espaços de sociabilidade, os espaços urbanos tornam- 

se lugares apenas de passagem e consumo, pelo que a publicação previa uma 

refuncionalização do centro administrativo de modo a renovar sua centralidade: “Nesse 

contexto, as formas de lazer e expressão cultural vão acompanhar a descentralização 

dos serviços, adequando-se a eles ou transformando-os em espaços de permanência e 

sociabilidade”6, para que se tornem, a Praça e seus edifícios, efetivamente, de domínio 

público. Em 1992, foi retomado o projeto paisagístico original, como parte da retomada 

do uso da Praça como lugar de descanso e lazer. No caso do prédio da Secretaria de 

Finanças, a proposta inicial era que se implantasse ali um Museu da Imagem e do Som, 

com auditório, museu (exposição), estúdio, mantendo-se o estilo eclético da fachada. 

Parte do discurso sobre a necessidade de revitalização da Praça se apoiava na 

idealização do passado, tema recorrente em diversas produções discursivas que 

buscam definir Minas Gerais, a mineiridade, o que com o Memorial Minas Gerais Vale 

(MMGV) não foi diferente, como veremos mais adiante. Não à toa, lembrava-se, naquela 

publicação, que o nome da praça remete ao “culto à Inconfidência, seus heróis e 

valores”7, a liberdade é o tema que Minas Gerais acrescenta ao lema republicano e 

positivista Ordem e Progresso “ratificados pelos valores inseridos na ideia de 

 
4  ESPAÇO CULTURAL LIBERDADE: Praça da Liberdade: Belo Horizonte, capital do século, 12-

12-1897, 12-12-1997. Brasília: Senado Federal, Gabinete do Senador Francelino Pereira, 1998, p. 34. 
5  Ibid., p. 34. 
6  Ibid., p. 55. 
7  Ibid., p. 40. 
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mineiridade”8. 

A pesquisadora Clarissa dos Santos Veloso estudou dois museus do CL 

(Memorial Minas Gerais Vale e o MM Gerdau - Museu das Minas e do Metal), tendo 

abordado a formação do ECL e do CCPL. Essa autora observou que ambos os projetos 

se assemelhavam por concentrar os equipamentos culturais na região da Praça da 

Liberdade, região mais alta do centro da cidade e considerada local nobre. Veloso 

pontua ainda que a principal diferença entre os projetos está nas parcerias público- 

privadas (PPPs) e no grande interesse no potencial de atratividade turística, que vingou 

com o CCPL9. 

A Praça da Liberdade foi palco de diversas manifestações, desde as oficializadas 

pelo governo ali sediado até feiras populares. As mudanças propostas visavam 

revitalizá-la, regularizando seus usos, pelo que as feiras foram retiradas dali desde o 

início dos anos 1990, em função da opção governamental de restringir a praça a um uso 

mais contemplativo. 

Com a implantação do CCPL, nos anos 2010, novos usuários passaram a 

frequentar tanto a Praça quanto os equipamentos culturais no entorno, mostrando como 

o perfil desse público se modificou desde a fundação da nova capital. Veloso nota que, 

apesar da dinamização de públicos, com grupos escolares e turistas, a região tendeu a 

se manter elitizada10. 

O CCPL tornou-se realidade na gestão do então governador Aécio Neves (2003- 

2010), do PSDB, que adotou as PPPs em diversos segmentos de atividades em Minas 

Gerais, sobretudo a cultural. O CCPL serviu como projeto estruturador do Governo de 

Minas, conforme é possível verificar nos Planos Plurianuais de Ação Governamental 

(PPAGs), que discutiremos no último capítulo. Sua missão era: “promover o acesso 

democrático à cultura, à arte e à ciência, por meio de ações colaborativas e integradas 

das suas instituições e seus espaços, que contribuam para o fortalecimento da 

cidadania, a promoção da educação e o desenvolvimento do turismo”11. Dando 

 
8  Ibid., p. 40. 
9  VELOSO, Clarissa dos Santos. Cultura, políticas culturais e museus público-privados: o caso do 

MM Gerdau – Museu das Minas e do Metal e do Memorial Minas Gerais Vale. (Dissertação de mestrado). 
Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais/PUC-MG, Belo Horizonte, 2016. 
10  Ibid., p. 43. 
11  ANASTASIA, Antonio Augusto. In: Governo do Estado de Minas Gerais; SEBRAE-MG; 

EXPOMUS – Exposições, Museus e Projetos Culturais. Circuito Cultural Praça da Liberdade - 
Planejamento Estratégico, 2012, p. 18. 
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continuidade à gestão anterior, o uso das PPPs tornou-se uma prática que, nas palavras 

do governador Antonio Anastasia (2010-2014), é: 

[um] modelo, que vem sendo utilizado em diversos países para 
desenvolver projetos culturais, é ao mesmo tempo inovador e 
desafiador. É inovador na medida em que o Governo passa a 
compartilhar com setores da sociedade civil organizada a 
implementação de políticas públicas, o que não só lhes confere 
legitimidade como também aperfeiçoa sua execução. Mas o modelo é 
também desafiador, porque implica a construção de consensos e 
parâmetros capazes de integrar as instituições envolvidas e possibilitar 
sua ação conjunta12. 

 

Nesse processo de reorientação da Praça, a convite do governo do estado, 

algumas empresas financiariam os projetos de restauração para adaptarem os edifícios 

aos novos usos, bem como ficariam responsáveis pela gestão e manutenção desses 

equipamentos culturais. Os dois primeiros que foram abertos são: o Museu das Minas 

e do Metal e o Espaço do Conhecimento UFMG, ambos inaugurados em março de 2010, 

e, em novembro do mesmo ano, o MMGV foi aberto ao público. 

O prédio da Secretaria da Fazenda seria destinado a receber a Orquestra 

Sinfônica de Minas Gerais, a restauração do edifício seria patrocinada pela Vale S.A., 

porém, tal projeto foi abandonado, segundo afirmaram alguns dos entrevistados nesta 

pesquisa, em virtude de profundas adaptações arquitetônicas que descaracterizariam o 

prédio para essa finalidade. O projeto final de restauro previu a instalação do MMGV e 

foi resultado de um edital vencido por jovens arquitetos mineiros, vinculados ao 

escritório TETRO Arquitetura e ESTUDIO Arquitetura (Carlos Maia, Débora Mendes, 

Eduardo França, Humberto Hermeto e Igor Macedo). A principal intervenção no edifício 

foi a abertura de um jardim interno central, mantendo-se a fachada de estilo eclético13. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12  ANASTASIA, Antonio Augusto. In: Governo do Estado de Minas Gerais; SEBRAE-MG; 

EXPOMUS – Exposições, Museus e Projetos Culturais. Circuito Cultural Praça da Liberdade - 
Planejamento Estratégico, 2012, p. 18-19. 
13  O projeto pode ser lido em versão online no ArchDaily. Disponível em: <http://goo.gl/HKYWs9>. 

Acesso em: 11 abril 2016. 

http://goo.gl/HKYWs9
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Figura 2 – Fachada da antiga Secretaria do Estado da Fazenda de Minas Gerais, atual 
Memorial Minas Gerais Vale 

 

 
Fonte: 
<http://circuitoculturalliberdade.com.br/plus/modulos/listas/?tac=espaco&id=8#/album>. 
Acesso em 10 nov. 2016. 

 

A Vale S.A. patrocinou o restauro, bem como seria a mantenedora do edifício 

independente da nova função escolhida. Esse dado nos parece importante porque 

demonstra que o interesse da empresa é menos a função do equipamento cultural que 

patrocina do que a vinculação de sua marca a uma ação de impacto positivo. O que 

reforça essa hipótese é o fato de a Vale S.A. não ter interferido nas decisões relativas ao 

conteúdo do museu, conforme afirmam diferentes entrevistados14 para esta pesquisa – 

a empresa apenas exigia como contrapartida uma sala institucional na exposição. 

Entre 2011 e 2012, houve uma série de seminários colaborativos, coordenados 

pela Expomus – Exposições, Museus e Projetos Culturais Ltda. –, empresa paulista, 

contratada pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE- 

MG), que atuou como consultora, para desenvolvimento de um Planejamento 

Estratégico para o Circuito Cultural Praça da Liberdade. Foram realizados quatro 

encontros com apresentação teórica, estudos de caso e orientação para redação 

conjunta e colaborativa, reunindo diferentes profissionais, de diferentes instituições em 

grupos de trabalho15. 

O Planejamento Estratégico16 é um documento que visa articular os 

 
14  Gringo Cardia, Eleonora Santa Rosa, Wagner Tameirão, René Lommez e Thiago Carlos Costa. 
15  Agradeço a colaboração de Carolina Vilas Boas (Expomus), ao me ceder os slides dessa ação. 
16  Agradeço ao Vinícius Senra (IEPHA-MG) pelo envio desse documento. 

http://circuitoculturalliberdade.com.br/plus/modulos/listas/?tac=espaco&id=8#/album


25  

equipamentos culturais, tomando por base as potencialidades do trabalho em rede, 

como um modus operandi do cenário contemporâneo da economia da cultura. A missão 

definida para o Circuito é “ser um complexo de referência nacional e internacional em 

arte, cultura e ciência”17. 

É no contexto temporal entre as últimas décadas do século XX e as primeiras do 

XXI que se transformam os bens culturais em bens de consumo. No Brasil, em parte, 

essa mudança advém da formação de novos públicos (os projetos dão atenção à 

acessibilidade, por exemplo), da complementação do currículo escolar, da inovação nas 

formas de financiamento (licenciamento de marcas e produtos de museus) e das 

PPPs18. Essa nova realidade é condicionada, como veremos no terceiro capítulo, 

também por interesses políticos: “Os processos de implantação de museus, tanto no 

Brasil como no exterior, estão ligados ao desejo político dos governantes de deixar um 

legado patrimonial que possa marcar a sua gestão”19. 

*** 

 
Abrigado em um prédio de 1897, em que funcionava a Secretaria do Estado da 

Fazenda de Minas Gerais, o Memorial Minas Gerais Vale foi inaugurado em 30 de 

novembro de 2010, tendo sido o terceiro equipamento cultural a ser aberto no CL, e é 

patrocinado por uma das maiores empresas brasileiras, a Vale S.A., antiga Companhia 

Vale do Rio Doce (CVRD). O prédio encontra-se tombado desde 1977 pelo IEPHA/MG 

como parte do Conjunto Arquitetônico e Paisagístico da Praça da Liberdade, em Belo 

Horizonte. 

O MMGV se denomina como um “museu de experiência”20 e é voltado para a 

comunicação do que seja a cultura e história mineiras ao longo de seus três pavimentos 

de exposição. O Memorial cumpre o papel de apresentar uma narrativa sobre as 

principais características do território, dos habitantes e das manifestações culturais do 

estado, promovendo a celebração e reiteração de uma identidade mineira. 

O Memorial abriga os seguintes espaços: cafeteria, “cyber lounge”, sala de 

leitura, midiateca, sala de vídeo, sala de exposições temporárias, auditório e um 

“Corredor das Artes” – onde há registros de artistas mineiros de diferentes partes do 

 
17  GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS; SEBRAE-MG; EXPOMUS – Exposições, Museus 

e Projetos Culturais. Circuito Cultural Praça da Liberdade - Planejamento Estratégico, 2012, p. 46. 
18  Previstos nos PPAGs. 
19  Op. cit., p. 14. 
20  Por essa razão nos referiremos a ele como museu, algumas reflexões sobre essa terminologia 

são necessárias e serão feitas ao longo da dissertação. 
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estado – além do circuito de salas da exposição permanente, objeto principal deste 

estudo. 

Quanto à concepção teórica do museu, a ideia de instalar um memorial sobre 

Minas Gerais partiu da então Secretária de Cultura, Eleonora Santa Rosa. Por sua vez, 

o designer e cenógrafo Gringo Cardia foi convidado para elaborar a expografia do 

museu. Paralelamente, Heloisa Starling, coordenadora do grupo de pesquisa Projeto 

República, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), foi chamada para 

elaborar os conteúdos do Memorial, juntamente com outros pesquisadores e alguns 

consultores externos. 

Foram feitas reuniões entre os agentes acima mencionados e outros intelectuais, 

como Carlos Antônio Leite Brandão, João Antônio de Paula, Renato Pinto Venâncio e 

Renato César J. Souza, todos docentes da UFMG, para elaboração dos conteúdos a 

serem tratados no Memorial. Com o projeto consolidado, as informações básicas foram 

compiladas em um documento em que há uma síntese conceitual do Memorial Minas 

Gerais Vale. Trata-se de um documento intitulado Curadoria, projeto museográfico, 

design e vídeos21, que inclui uma reflexão preliminar sobre o museu como 

“entretenimento”, um breve histórico do processo de construção do conceito, o currículo 

de Gringo Cardia, plantas do edifício e resumos dos conteúdos das salas. 

Por ora, interessa-nos nesse documento abordar os princípios conceituais da 

proposta, começando pelos denominados “eixos conceituais do Memorial” que são: 

Minas Imemorial, Minas Polifônica e Minas Visionária. Tais eixos não estão divididos 

conforme os pavimentos do edifício, pois seriam temas transversais. 

O eixo Minas Imemorial corresponde à “história e memória do século XVII ao 

XXI”; Minas Polifônica refere-se às “múltiplas dimensões culturais e artísticas de um 

estado de muitas caras” e Minas Visionária abrange os “conceitos de tradição, 

entusiasmo e utopia na cultura e no pensamento mineiro”22. 

Também está presente nesse documento a ideia de museu como 

entretenimento, e vale a pena citá-la, uma vez que se preocupa, sobretudo, com a 

atração de público: 

O surgimento do museu de experiência e de exibições imersivas é 
consequência da competição com outros aspectos da indústria do lazer 
no ambiente urbano. Os museus têm que empregar muito mais 
esforços para conseguir a atenção e o tempo das pessoas. Atualmente 
estão disponíveis tantas atrações, baseadas em ficção, que é cada vez 
mais difícil para eles competirem pelo interesse do público [...] esta 
nova experiência não deve ficar confinada dentro das paredes da 

 
21  Documento completo presente em um dos anexos do Projeto 12 8122, de 2013. Os dossiês dos 

processos do PRONAC foram obtidos após solicitação da pesquisadora ao MinC. 
22  CARDIA, Gringo. Curadoria, projeto museográfico, design e vídeos, s/d, p. 10. 
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instituição, mas deve estar articulada a dimensões cívicas, regionais, 
nacionais e internacionais. [citando Ralph Appelbaum, designer de 
museus23] [...] “como designers, nosso trabalho é encontrar a voz do 
museu e seus principais destaques, mas o nosso trabalho é, 
principalmente, criar maravilhas”24. 

 
Essa abordagem inicial exemplifica o tom do que viria a ser o Memorial, um 

espaço capaz de competir com outras fontes de entretenimento. Ao final desse 

documento, existe uma proposta de criação de um “Centro de Pesquisa e Curadoria de 

Conteúdos”, que não chegou a ser executada, mas seria uma parte do MMGV voltada 

especificamente para pesquisa, conferindo ao Memorial: 

Conteúdo em constante renovação por meio de pesquisas [...] 
Essa renovação permanente deverá ser uma característica 
preponderante do Memorial que oferecerá ao visitante que a ele 
retorna sempre alguma novidade com relação ao que foi visto 
antes. [...] O Centro promoverá ainda uma rede de cooperação, 
essencialmente virtual, de troca contínua de informação com 
outras instituições mineiras, nacionais e internacionais nas áreas 

temáticas abordadas pelo Memorial25. 

A forma como o MMGV foi concebido consistiu primeiro na definição temática e 

expográfica dos temas da cultura mineira e depois foram pesquisados conteúdos para 

preencher as salas expositivas. Parte dessas pesquisas foi publicada em um livro- 

catálogo do Memorial, lançado em 2012, que possui uma síntese do conceito inicial do 

museu, bem como os principais assuntos desenvolvidos na exposição de longa- 

duração26. 

Há também uma publicação bilíngue do Memorial cujas versões impressas a que 

tivemos acesso correspondem aos anos de 2013 e 2014, sendo uma espécie de 

relatório de atividades do MMGV. Na de 2013, estão descritas e fotografadas as 

atividades permanentes desenvolvidas pelo núcleo Educativo do museu, e as atividades 

temporárias que aludem à ideia de um museu em permanente construção, com 

estratégias de atração e renovação de público. Se há uma preocupação em renovar 

público, é preciso questionar se já existe um público frequente (“cativo”) e se interessa à 

instituição mantê-lo também. A exposição permanente ocupa as primeiras 17 páginas 

da publicação, com breve apresentação do conceito geral do Memorial. 

 
23  Ralph Appelbaum é proprietário da Ralph Appelbaum Associates, criada em 1978, que tem 

unidades em Washington, Londres e Pequim, com sede em Nova Iorque, e faz projetos cenográficos para 
instituições museológicas e de memória. No Brasil, a empresa participou do projeto do Museu da Língua 
Portuguesa, em São Paulo (SP). 
24  CARDIA, op. cit., p. 4. 
25  Ibid., p. 121-122. 
26  STARLING, Heloisa; ALMEIDA, Sandra Regina Goulart; VIVEIROS, Bruno. (Org.). Minas Gerais. 

1ª edição. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2012. 
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Apesar de ser um material de divulgação, é possível identificar no relatório de 

atividades de 2013 algumas ideias com as quais se alinham a exposição de longa- 

duração e a finalidade do museu, que aparecem já na Apresentação: (1) a de resgatar 

uma identidade, (2) o argumento de que o investimento em cultura é uma forma de 

pensar no futuro, (3) a ligação com o território mineiro e, (4) o princípio de respeito às 

identidades locais27. 

No relatório de atividades de 2014, demonstra-se um interesse em ampliar o 

espaço de diálogo do Memorial com a cidade, de modo que o MMGV não se dedique 

apenas às tradições da cultura mineira, mas à produção cultural contemporânea, 

contrapondo e conectando passado e presente. O texto de abertura dessa publicação 

de 2014 traz a seguinte missão: 

Na contemporaneidade, as fronteiras entre as dimensões do tempo 
tornam-se ainda mais fluidas, potencializando novos modos de 
perceber as relações entre passado, presente e futuro. Alinhado a essa 
dinâmica, o Memorial Minas Gerais Vale aciona – nas muitas formas 
de expressão que a arte e a cultura possibilitam – distintas formas de 
presença da história e da memória, aproximando-as das inquietações 
típicas de nosso tempo28. 

Ao colocar o presente, o tempo atual em contato com o passado, revisitando-o 

a partir dos temas apresentados nas manifestações artísticas e culturais 

contemporâneas da programação temporária, abrem-se brechas que permitem dialogar 

com a exposição de longa-duração. Esse diálogo não é espontâneo e precisa de 

mediação, e, a partir disso, as atividades do setor Educativo são fundamentais. 

Por ser um relatório com caráter também de material de divulgação, essas 

publicações não trazem textos críticos ou analíticos, mas de tom quase publicitário, 

como se nota no trecho a seguir: “O Memorial Minas Gerais Vale reúne todas essas 

vertentes da cultura de forma harmoniosa e criativa, promovendo no povo mineiro uma 

sensação de pertencimento e identificação com o espaço”29. Aqui, mais uma vez, a 

temática da identidade mineira se faz presente, desta vez não só como mote da 

exposição, mas como um objetivo dela. 

No texto de apresentação do relatório de atividades de 2014 constam os 

seguintes objetivos: (1) “imortalizar” a memória do povo mineiro, (2) novamente 

 
27  MEMORIAL MINAS GERAIS VALE: o espaço vivo da cultura mineira / textos de Christiane Tassis, 

tradução de Sérgio Penna. Belo Horizonte: Rona Editora, 2014 
28  MEMORIAL MINAS GERAIS VALE: memória viva das culturas de Minas Gerais – catálogo de 

ações, atividades e programações realizadas em 2014 / textos de Eduardo de Jesus, tradução de Sérgio 
Penna. Belo Horizonte: AD10 Comunicação, s/d, p. 10. 
29  Ibid. p. 17. 
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“resgatar a identidade”, (3) “entender o presente e planejar o futuro”, (4) engajamento 

na “transformação”, (5) “inovação e busca pelo novo”, afirmando-se que os espaços da 

Fundação Vale são como espaços de encontro, de fomento à cultura nacional. 

Esse relatório de 2014 traz alguns dados numéricos das atividades realizadas 

naquele ano, separadas por segmento cultural. Os números são sintomáticos do lugar 

que a exposição de longa-duração e que os debates em torno dela têm ocupado, pois 

nenhum dos percentuais se refere propriamente a ela: 15% dos eventos foram 

relacionados a cinema e projeções; 12% de eventos literários; 11% de performance e 

dança; 10% de música; 9% de oficinas; 9% de eventos corporativos; 9% de palestras e 

afins; 7% de música erudita; 7% de exposições temporárias; 6% de teatro; 4% 

espetáculos infantis e 1% de eventos acadêmicos30. É evidente que existe interesse em 

atrair o público para o MMGV, mas não conseguimos saber quanto dessa atração leva 

os visitantes à exposição de longa-duração. 

Há outros documentos que registram os princípios conceituais do Memorial, 

como os projetos enviados ao Ministério da Cultura (MinC), para captação de recursos, 

dentro do Programa Nacional de Apoio à Cultura (PRONAC), que é uma modalidade da 

lei federal de incentivo fiscal mais conhecida como Lei Rouanet (Lei no 8313/91). Embora 

o investimento feito para a criação do MMGV não tenha ocorrido a partir desses 

recursos, sua manutenção o foi, conforme é possível verificar nos projetos enviados por 

meio do SalicWeb (plataforma online para inserção e consulta de projetos) e nos 

processos gerados pelo PRONAC quando aprovadas as propostas. 

Segundo informações levantadas via SalicWeb, não há registros de solicitações 

nos anos de 2010 e 2011. A partir de 2012, a submissão de projetos torna-se frequente, 

havendo dois deles nesse mesmo ano, voltados para programação temporária, 

propostos pela empresa Pitanga Promoções Ltda., que é uma produtora cultural belo-

horizontina. De 2013 em diante o proponente foi sempre o mesmo, a Associação 

Memorial Minas Gerais Vale, e todas as propostas se incluem na categoria de planos 

anuais. Essa Associação foi estabelecida em 2011, de natureza privada e tendo a 

atribuição de realizar “atividades de museus e de exploração de lugares e prédios 

históricos e atrações similares”31. 

O que nos interessa precipuamente nesses documentos são as justificativas 

 
30  MEMORIAL MINAS GERAIS VALE: memória viva das culturas de Minas Gerais – catálogo de 

ações, atividades e programações realizadas em 2014 / textos de Eduardo de Jesus, tradução de Sérgio 
Penna. Belo Horizonte: AD10 Comunicação, s/d, p. 22-23. 
31  Informações sobre a Associação Memorial Minas Gerais Vale, CNPJ: 13.631755/0001-36. 

Disponíveis em: <http://goo.gl/R35c>. Acesso em 30 jun. 2016. 

http://goo.gl/R35c
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presentes nos projetos, pois indicam como a instituição permanece alinhada com a 

motivação inicial que criou o MMGV. Em 2012, há duas propostas de programação 

temporária, uma voltada para o Patrimônio Cultural Mineiro e outra voltada para as Artes 

Visuais. Na primeira, a intenção é estimular “o exercício da cidadania por meio de um 

profundo senso de lugar e de continuidade histórica”. Vale a pena citar trechos da 

justificativa: 

O objetivo é fazer do Memorial um lugar de história e atualidades vivas, 
onde, mais que observar, o visitante vivencie o que está sendo 
apresentado. Ao ocupar um prédio no Circuito Cultural Praça da 
Liberdade o Memorial Minas Gerais – Vale encontra um grande 
desafio: conciliar o desenvolvimento urbano e territorial com a 
preservação e circulação de bens culturais. O Circuito Cultural Praça 
da Liberdade se apresenta como um projeto audacioso que insere a 
capital mineira em um cenário promissor da cultura nacional [...] A 
aceleração da urbanização somada ao crescimento acelerado da 
sociedade e o entendimento da cidade como um tecido vivo, composto 
por pessoas, edificações e instituições, congregando ambientes do 
passado que podem ser conservados e, ao mesmo tempo, integrados 
à dinâmica urbana atual criam um contexto onde surge a necessidade 
do resgate da memória e da identidade de um povo a partir de 
instituições capazes de estimular o cotidiano com uma programação 
possível de atender a tal demanda32. 

No segundo projeto, o texto frisa a importância de o MMGV estar inserido no 

CCPL. A ideia exposta en passant sobre totalidade e indivisibilidade social obscurece a 

interpretação sobre o papel do Memorial, que tem como principal orientação o tema da 

diversidade cultural, vejamos: 

Ao ocupar a antiga Secretaria de Fazenda do Estado, o Memorial 
Minas Gerais Vale propõe sua interferência nos mesmos moldes do 
Circuito: promover a cultura e a arte de forma contemporânea e 
audaciosa através de diversas manifestações e expressões das artes 
visuais. Com esta visão, inserir as artes visuais dentro desse contexto 
maior torna-se um meio coerente com a proposta geral, pois permitem, 
por intermédio de linguagens e materiais específicos, experiências 
sensoriais, emocionais e intelectuais numa relação tempo/espaço que 
a sociedade se torne consciente e apta a interpretar seu meio cultural, 
integrando-a num todo orgânico, indivisível33. 

Já os planos anuais de 2013, 2014 e 2015 possuem o mesmo texto de 

justificativa, mas do primeiro deles vale destacar os seguintes trechos: 

O Circuito tem visão de “Ser um complexo de referência nacional e 
internacional em arte, cultura e ciência’ e a missão de ‘promover o 
acesso democrático à cultura, à arte e à ciência, por meio de ações 
colaborativas e integradas das suas instituições e de seus espaços, 
que contribuam para o fortalecimento da cidadania, a promoção da 

 
32  Projeto 12 5014: Proposta Cultural: Programação do Memorial Minas Gerais Vale – Patrimônio 

Cultural Mineiro, 2012. 
33  Projeto 12 6628: Proposta Cultural: Programação do Memorial Minas Gerais Vale – Artes Visuais, 

2012. 
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educação e o desenvolvimento do turismo”. O Memorial Minas Gerais 
Vale integra o CCPL. O uso do espaço foi elaborado de forma a propor 
um confronto entre a Minas clássica e a Minas multicultural moderna. 

[...] A existência do Memorial e as suas atividades atingem os 
seguintes objetivos: 

     Atuar em rede de forma integrada e colaborativa;

 Desenvolver ações que promovam junto à população o 
acesso e o pertencimento ao Circuito Cultural Praça da 
Liberdade;

 Favorecer a inclusão e a acessibilidade aos espaços e 
aos conteúdos;

 Promover a difusão cultural e formação de público, por 
meio de programas culturais e educacionais de excelência;

 Desempenhar um papel inovador para que Belo 
Horizonte se torne uma “cidade criativa”;

 Preservar, pesquisar e promover a memória histórica e 
cultural de MG;

 Estabelecer relações permanentes com a produção 
artístico- cultural local;

 Estimular programas, parcerias e ações
 nacionais e internacionais;

 Dialogar com os órgãos públicos municipais, estaduais 
e federais, visando a melhoria e a manutenção permanente do 
entorno34.

Nesse documento aparece explicitamente o interesse na questão turística, 

sobretudo quando se fala em “cidade criativa”35, título que pretende projetar a imagem 

de Belo Horizonte internacionalmente, tornando-a ponto de atração de investimentos. O 

termo “confronto” sugere a ideia de ausência de diálogo perante duas realidades que, 

de fato, atritam, mas se complementam: a Minas tradicional e a Minas contemporânea. 

Na parte dos “objetivos” do projeto, afirma-se que o Memorial causa uma 

sensação de “encantamento” em seus visitantes, o que tende a aumentar o público. 

Esse assunto relaciona-se com a ideia de entretenimento também presente no projeto 

expográfico, conforme vimos acima. Ainda nos “objetivos”, algumas atividades culturais 

previstas para o ano de 2013 nos chamam a atenção pelo teor museológico que 

apresentam: “promoção de educação patrimonial; manutenção e conservação do 

acervo permanente: limpeza e higienização; conservação tecnológica; restauração de 

acervo; pesquisa e implementação de plano museológico”. Nos dossiês de documentos 

existentes nos processos do MinC, há relatórios finais e prestação de contas dos 

proponentes, bem como pareceres técnicos do órgão federal. 

 
34  Projeto 12 8122: Proposta Cultural: Plano Anual para Preservação de Patrimônio Museológico 

Memorial Minas Gerais Vale, 2013, grifos nossos. Esse documento possui itens provenientes do 
Planejamento Estratégico, do Circuito Cultural Praça da Liberdade, de 2012. Grifos nossos. 
35  O termo “cidade criativa” é um conceito da UNESCO que lançou, em 2004, a rede UCCN 

(UNESCO Creative Cities Network) com o objetivo de aproximar cidades que têm como fator estratégico 
soluções criativas para promover desenvolvimento urbano sustentável, inclusão social e produção cultural, 
com cooperação em nível internacional. Mais informações disponíveis em: <http://en.unesco.org/creative-
cities/home>. Acesso em: 30 maio 2016. 

http://en.unesco.org/creative-cities/home
http://en.unesco.org/creative-cities/home
http://en.unesco.org/creative-cities/home
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Nesse mesmo documento, chama atenção a justificativa feita pelo setor 

Educativo do Memorial, que passou a ser sistematizado em 2012, quando seu 

coordenador era o historiador Thiago Carlos Costa. A seguir, apresentamos parte da 

justificativa que mostra o interesse desse setor em tornar a visitação ao Memorial mais 

analítica: 

A função inicial do Memorial se justifica em um exercício inicial de 
reminiscência, isto é, de ‘puxar pela memória’, ‘fazer lembrar’. 
Reafirmando assim, a tese de que a memória é seletiva, um processo 
complexo que guarda percepções imagéticas, sensoriais e espaciais. 
Nessa lógica o Memorial Minas Gerais Vale foi criado e estabelece 
suas conexões com seus visitantes, propondo uma mediação entre o 
visitante e a exposição onde esta memória cultural seja problematizada 
nos vários segmentos da sociedade, relacionando o cidadão comum 
com as tradições locais e ao mesmo tempo com os poderes políticos36. 

Costa e sua equipe elaboraram os “Percursos da Memória”, um programa 

educativo que explora os conteúdos das salas expositivas a partir de linhas temáticas 

específicas, a fim de ampliar as possibilidades de leitura crítica dos visitantes. Citemos 

o argumento central de sua justificativa, presente no mesmo projeto enviado ao MinC, 

único documento em que se nota uma preocupação, um planejamento de trabalho que 

problematize a exposição nas visitas: 

Assim, o Projeto Educativo-Pedagógico do Memorial Minas Gerais 
Vale propõe ao visitante que percorra os três temas centrais citados no 
Projeto Museográfico do espaço evocando assim a memória como um 
processo social, cultural, histórico, identitário, sensorial e afetivo em 
constante construção e reconstrução, e fruto de experiências pessoais 
e coletivas. Este Projeto Educativo-Pedagógico foi pensado para 
aproximar os alunos dos ensinos fundamental, médio e superior e 
grupos especiais que agendam visitas ao nosso espaço com a intenção 
e a expectativa de experimentarem as salas do Memorial e refletirem 
sobre a memória como um patrimônio cultural amplo e vivo, sempre 
focando na questão experiência como ferramenta de leitura crítica do 
espaço como construção de memórias. Com o objetivo de tornar 
dinâmico e coeso o Projeto Educativo-Pedagógico do Memorial, onde 
serão apresentados aos professores e ou educadores que agendarem 
visitas ao espaço um Roteiro de Visitação chamado de Percursos da 
Memória37. 

 

A exposição de longa-duração 

Das 31 salas que totalizam os espaços de acesso público do prédio, 19 são da 

exposição de longa-duração, que podem ser agrupados em três grandes conjuntos, 

conforme os pavimentos: o primeiro dedicado a personalidades mineiras, o segundo à 

formação do estado e o último às produções culturais de sua população. Cada sala 

 
36  Projeto 12 8122: Proposta Cultural: Plano Anual para Preservação de Patrimônio Museológico 

Memorial Minas Gerais Vale, 2013. 
37  Programa Educativo-Pedagógico. In: Projeto 12 8122: Proposta Cultural: Plano Anual para 

Preservação de Patrimônio Museológico Memorial Minas Gerais Vale, 2013. 
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integrante desses conjuntos apresenta uma montagem e uma linguagem narrativa 

específica que serão descritas e analisadas a seguir. Além disso, cada sala possui um 

folheto com um resumo sobre o tema nela abordado e que o visitante pode levar 

consigo. 

No primeiro pavimento, a intenção é apresentar ao público a vida e a obra de 

alguns literatos e artistas eruditos mineiros de projeção internacional, cujas salas são 

denominadas Guimarães Rosa, Carlos Drummond de Andrade, Sebastião Salgado e 

Lygia Clark. 

O segundo pavimento propõe revisitar a trajetória da constituição populacional 

mineira, sendo composto pelas seguintes salas: A Família Mineira, Panteão da Política 

Mineira, Minas Rupestre, O Povo Mineiro, Barroco Sagrado e Profano, Caminhos e 

Descaminhos, A Fazenda Mineira, Casa da Ópera, Vilas Mineiras e História de Belo 

Horizonte. 

O terceiro e último pavimento busca retratar aspectos da cultura imaterial mineira 

e a vanguarda modernista compreendendo as salas: Celebrações, Vale do 

Jequitinhonha, Sala Vale, O Espetáculo Mineiro e Modernismo Mineiro. 

Para cada sala foi feita uma pesquisa extensa do tema, como se pode observar 

a partir dos textos produzidos pelos consultores do projeto, pesquisadores de diferentes 

áreas acadêmicas, que resultaram nos folhetos. Há ainda os vídeos38 que foram 

assistidos, para efeito comparativo com as demais fontes (folhetos e textos de 

consultorias39). Esse material permite identificar convergências e divergências com 

relação à exposição, conforme apontaremos. 

 
 
Primeiro pavimento (Expoentes) 

Esse pavimento contém quatro salas, sendo três delas interligadas e uma isolada 

no corredor oposto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
38  Os vídeos a que tivemos acesso foram gentilmente cedidos pela empresa de Gringo Cardia, 

Mesosfera, sendo apenas uma parcela do que está na exposição. 
39  Todos os textos de consultoria foram gentilmente cedidos por Bruno Viveiros, do Projeto 

República- UFMG. Eles não estão disponíveis na exposição para os visitantes. 
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A sala Guimarães Rosa é a primeira à esquerda assim que se adentra o museu. 

O totem de entrada prenuncia também a sala Carlos Drummond de Andrade, pois ela 

não tem conexão com o corredor e o hall. No totem, há um poema de Carlos Drummond 

de Andrade e um trecho de Guimarães Rosa, que se leem abaixo: 

Minas não é palavra 
montanhosa. É palavra 
abissal. Minas é dentro e 
fundo. 

 
As montanhas escondem o que é 
Minas. No alto mais celeste, 
subterrânea, 
é galeria vertical varando o 
ferro para chegar ninguém 
sabe onde. 

 

Ninguém sabe Minas. A 
pedra o buriti 
a 
carran
ca o 
nevoei
ro 
o raio 
selam a verdade primeira, 
sepultada em eras geológicas 
de sonho. 

 

Só mineiros sabem. E não dizem 
nem a si mesmos o irrevelável segredo chamado Minas. 

 
Quando escrevo, repito o que já vivi antes. E para estas duas 
vidas, um léxico só não é suficiente. Em outras palavras, 
gostaria de ser um crocodilo vivendo no rio São Francisco. 
Gostaria de ser um crocodilo porque amo os grandes rios, 
pois são profundos como a alma de um homem. Na 
superfície são muito vivazes e claros, mas nas profundezas 
são tranquilos e escuros como o sofrimento dos homens. 
 

A sala é pequena, não possui objetos museológicos, exceto por uma instalação 

no centro da sala em formato de árvore, feita com ripas de madeira que se sobrepõem, 

nas quais estão dobradas papeletas em cor magenta com trechos da obra de Guimarães 

Rosa e que podem ser retiradas, lidas e devolvidas à árvore, de maneira que ela parece 

estar sempre florida. 

Há dois vídeos em telas de LCD dispostas em diagonal em cantos opostos da 

sala: um trata da vida e obra de João Guimarães Rosa e o outro aborda o tema “sertões”. 

Há luminárias no chão que dão destaque à árvore, a luz da janela é filtrada por uma 

cortina que permite assistir os vídeos de modo confortável, sendo necessário posicionar- 

se diante deles com um fone de ouvido para ouvir a narração. Abaixo da tela do vídeo 

sobre Rosa, há um pequeno resumo sobre sua obra. No vídeo sobre sertões, entretanto, 
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há apenas a ficha técnica do vídeo. 

A parte conceitual sobre a obra de Rosa se condensa nos vídeos e no folheto, 

enquanto a apreciação artística e poética se concentra na árvore cenográfica. No texto 

do folheto, apresenta-se uma característica central da obra do autor, que é a duplicidade, 

como ordem e desordem, as forças antagônicas que se complementam tanto em Minas 

quanto no ser humano – traz assim a leitura clássica do universalismo na obra de Rosa. 

A ênfase dada ao livro “Grande Sertão: Veredas” é devida ao fato de este ser o único 

romance do autor, cuja maior produção foi de contos. 

Nos textos de consultoria, há um aprofundamento dessa característica da obra 

roseana. O mote do sertão é fonte inesgotável de reflexão, como uma metáfora da busca 

da plenitude do ser humano40. Levando-se em conta a questão da dubiedade, do 

convívio dos opostos, Heloisa Starling traça um paralelo com a própria formação 

republicana: 

Dessa perspectiva de interpretação brota principalmente o encontro da 
imaginação literária brasileira com uma pátria de formato político 
invariavelmente instável e incerto, na qual os ideais normativos da 
República sempre ainda estão por fazer-se e a modernidade parece 
surgir da tensão sem resolução entre o mais moderno, o mais arcaico 
e seus destroços41. 

 
Figura 3 – Árvore cenográfica da sala Guimarães Rosa 

Fonte: fotografia da autora, 2016 

 
40  BRANDÃO, Carlos Antônio Leite. O sertão e o ser humano em Guimarães Rosa, 4 p. (Texto de 

consultoria para o Memorial Minas Gerais Vale, Projeto República-UFMG). 
41  STARLING, Heloisa Maria Murgel. Sertão, p. 3. (Texto de consultoria para o Memorial Minas 

Gerais Vale, Projeto República-UFMG). 
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A sala seguinte é a Carlos Drummond de Andrade. Nela há dois vídeos em telas 

de LCD dispostas uma ao lado da outra: um trata da vida e obra de Carlos Drummond 

de Andrade e o outro trata de diferentes escritores mineiros, e as narrações dos vídeos 

podem ser acompanhadas com fones de ouvido. Há um áudio em looping com a voz de 

Drummond recitando seus versos, tomando toda a pequena sala que conecta a sala 

Guimarães Rosa à sala Sebastião Salgado. 

Do lado oposto aos vídeos, há uma instalação de cinco manequins que ficam 

girando em seu próprio eixo, vestidos com ternos (alusão à carreira de funcionário 

público de Drummond) perfurados no formato de letras e com bordados nas costas com 

trechos da obra do poeta. Logo abaixo, há pilhas de livros diversos que compõem o 

resto da instalação. Próximo a uma das janelas, há ainda uma vitrine com camisas 

brancas dobradas também perfuradas com trechos da obra do escritor. Os objetos 

presentes na sala são cenográficos. 

O folheto sobre Drummond tem uma breve biografia, posicionando o poeta como 

uma das principais figuras modernistas: “sua presença na cultura é cada vez mais 

decisiva”42, em sua obra é constante o tema da presença e ausência, bem como a noção 

de identidade do sujeito moderno. 

O folheto sobre Escritores Mineiros, de autoria de Reinaldo Martiniano Marques, 

procura mostrar imagens heterogêneas de Minas Gerais que revelem sua inter e 

transculturalidade – daí a expressão roseana “Minas são várias” corresponder à ideia 

de Minas polifônica (um dos três eixos que estruturam a exposição), tendo suas 

particularidades históricas sempre atravessadas por dimensões universais. 

Nesse mesmo folheto, fala-se dos três períodos históricos representados de 

formas já conhecidas: o século XVIII da insurreição e liberdade, o século XIX agrícola e 

rural, e o século XX de uma Minas Gerais moderna e urbana. No texto de consultoria, a 

designação é um pouco diferente: século XVIII, da insurreição e do ouro; século XIX, da 

Minas sertaneja e tradicional e o século XX, da indústria, de uma Minas Gerais urbana e 

moderna, de modo que parece ter havido uma eufemização dos termos, evitando a ideia 

de uma Minas presa a um passado retrógrado. Na análise de Marques há duas Minas, 

uma inconfidente e outra melancólica (resultado da modernidade tardia), contrapondo- 

se uma visão mítica da mineiridade a um desconforto do sujeito poético com o mundo 

moderno, questão amplamente abordada na literatura modernista. 

Para cada um dos três períodos históricos foram inventariados autores. Desses 

autores, 22 têm pequenas biografias apresentadas no vídeo da exposição – elementos 

que poderiam ter sido museograficamente explorados: Cláudio Manuel da Costa, Tomás 

 
42  MIRANDA, Wander Melo. Drummond, poeta. Folheto da sala Carlos Drummond de Andrade. 

Ver anexos. 
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Antônio Gonzaga, Manuel Inácio Silva Alvarenga, Bernardo Guimarães, Alphonsus de 

Guimaraens, Aníbal Machado, Henriqueta Lisboa, Abgar Renault, Cyro dos Anjos, 

Murilo Rubião, Oswaldo França Júnior, Murilo Mendes, Emílio Moura, Pedro Nava, Lúcio 

Cardoso, Darcy Ribeiro, Fernando Sabino, Autran Dourado, Afonso Ávila, Roberto 

Drummond, Adélia Prado, Silviano Santiago. 

Apesar de, no folheto, o autor utilizar o termo “museu imaginário”, ele não o 

define, tampouco no texto de consultoria, mas depreende-se que se refere a um tipo de 

museu “sem acervo”, pois afirma que a composição desse museu imaginário é: “memória 

literária e cultural, capaz de acolher tanto suas manifestações visuais, em interação com 

os artefatos verbais, quanto suas formulações mais eruditas, em comunhão com o 

popular”43. 

 
Figura 4 – Instalação da Sala Carlos Drummond de Andrade 

Fonte: fotografia da autora, 2016. 
 
 

 
43  MARQUES, Reinaldo Martiniano. Escritores mineiros. Folheto da sala Carlos Drummond de 

Andrade. Ver anexos. 
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Figura 5 – Sala Carlos Drummond de Andrade/Escritores Mineiros 

Fonte: fotografia da autora, 2016.
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Figura 6 – Sala Carlos Drummond de Andrade/Escritores Mineiros 

Fonte: fotografia da autora, 2016
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A sala Sebastião Salgado é dividida em dois módulos, um com parede preta e 

outro com parede branca, em que estão penduradas como quadros algumas 

reproduções fotográficas de Sebastião Salgado, em tamanho ampliado. Entre os dois 

módulos há um nicho com uma tela de LCD com vídeos selecionáveis que são 

projetados na parte interna do nicho, apresentam temas que Salgado registrou em sua 

carreira. No outro nicho há outra tela LCD com vídeo narrado sobre a vida e obra de 

Salgado. 

Há um texto na sala, que fica abaixo de um dos vídeos e busca apresentar um 

panorama da obra de Salgado, seu reconhecimento e alcance mundial. Pela seleção de 

fotografias expostas, há uma visão planetária dos registros fotográficos, com ênfase nas 

imagens voltadas para denúncia social, conforme o texto do folheto reitera. Todas as 

fotografias são em preto e branco, possuem legendas com local e ano, mas não se 

propõem análises: esse trabalho é feito pelo setor Educativo44. 

No texto de consultoria, a pesquisadora Maria Beatriz Coelho procura mostrar o 

protagonismo mineiro na produção audiovisual brasileira nos anos 1970, época dos 

salões e festivais. A autora apresenta uma série de nomes dos anos 1980 em diante 

com pequenos resumos de suas obras e premiações. 

Figura 7 – Vista parcial da sala Sebastião Salgado 

Fonte: fotografia da autora, 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
44  O setor Educativo do Memorial Minas Gerais Vale, além de atender públicos espontâneos, atua, 

sobretudo, a partir de visitas agendadas. 
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Figura 8 – Vista parcial da Sala Sebastião Salgado 
 

 

Fotografia da autora, 2016 

Figura 9 – Detalhe de vídeo da sala Sebastião 
Salgado 

 

 

Fotografia da autora, 2016 
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A sala Lygia Clark é uma sala pequena, em que quase não há espaço para o visitante 

circular, e não se ultrapassa muito a soleira da porta, pois há uma espécie de cabine em que, 

ao fundo, foi feita uma projeção de vídeo com áudio ampliado para toda a sala, que mescla 

episódios da vida da artista e suas performances. Em uma das paredes, há uma vitrine com 

miniaturas ilustrativas de sua obra intitulada Criaturas, e na parede oposta há outra vitrine 

semelhante. Não há legendas, e pouco se compreende das vitrines se o visitante não assistir 

ao vídeo ou ler o folheto. A cabine cobre grande parte da janela, o que torna a sala escura, 

com pouca clareza da proposta, permitindo ao visitante apenas assistir ao vídeo. 

Tanto no folheto quanto no texto de consultoria, há uma breve biografia da artista, 

cujas principais ideias a respeito das possibilidades de exploração sensorial a partir da arte a 

tornaram uma artista de vanguarda, uma das que romperam com a arte tradicional e que 

ganhou projeção internacional após ir para o Rio de Janeiro. 

Figura 10 – Sala Lygia Clark 

Fonte: <http://www.memorialvale.com.br/ambiente/pavimento-1/>. Acesso em 
11 set. 2016. 

 
 

Segundo pavimento (Componentes) 

No segundo pavimento, há dez salas de exposição, sem ligação entre uma e outra, de 

modo que os visitantes circulam aleatoriamente, sendo a mais simples delas a sala A Família 

Mineira (na planta abaixo identificada como “sala 14 Restauro”):

http://www.memorialvale.com.br/ambiente/pavimento-1/
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A sala A Família Mineira é pequena, o conceito dela se restringe a uma tela de 

LCD em que é possível selecionar o nome de alguma família mineira e assistir ao seu 

depoimento. Existe também a proposta de que o visitante agende um depoimento, leve 

fotos de família para compor um acervo audiovisual. Essa sala oferece poucos recursos 

ao visitante e não possui folheto: no entanto, descobrimos que, conforme o texto da 

consultora Maria Eliza Linhares Borges, a ideia de gravar áudios de famílias mineiras 

para deixar nessa sala expositiva tinha a intenção de captar dados para análises mais 

profundas sobre esse tema, uma vez que, segundo ela, há poucos estudos sobre família 

mineira e tratam apenas de genealogia ou de famílias patriarcais45. 

Borges, responsável pela pesquisa desta sala, explica os objetivos em seu texto 

de consultoria: “as entrevistas realizadas com integrantes do ‘povo mineiro’ que darão 

vida a uma das salas do Memorial de Minas: Famílias Mineiras funcionarão como um 

laboratório privilegiado para perceber até que ponto a mineiridade é assimilada pelas 

tradições ditas mineiras"46. 

Argumenta a autora que, após 1930, houve impacto da perda de poder político 

e econômico de parcelas das famílias patriarcais, antigas proprietárias de terras, e que 

esse foi "um dos momentos mais expressivos da revitalização da ideologia da 

mineiridade, base de sustentação e legitimação da identidade mineira, nutrida pelas 

famílias das elites políticas, econômicas e intelectuais de Minas Gerais"47. Segundo 

Borges, a atuação dessas famílias no comércio e na indústria fez com que continuassem 

com seus privilégios sociais e influentes política e economicamente. Diante disso, 

preservar a memória dessas famílias tornou-se interessante não só para elas próprias, 

como para a sociedade mineira. Esse tipo de prática, qual seja promover uma memória 

privada como uma memória pública, é bastante comum no Brasil, como ressaltou 

Regina Abreu ao estudar a coleção Calmon, que até hoje é uma das maiores coleções 

do Museu Histórico Nacional, e cujo gesto doador tinha a clara intenção de enaltecer o 

seu titular48. 

Para a sala expositiva, Borges aponta os principais elementos para subsidiar a 

cenografia da sala: "a origem e o perfil socioeconômico das famílias patriarcais mineiras 

ligadas ao processo de povoamento e constituição do que veio a ser o estado de Minas 

Gerais; o processo de construção da ideologia da mineiridade, bem como seu papel 

 
45  Porém, estudos recentes, como os de Renato Pinto Venâncio, apontam a complexidade sobre o 

tema da família mineira, inserindo nas análises, famílias escravas, setores médios e elites. 
46  BORGES, Maria Eliza Linhares. Álbum de famílias mineiras, 2009. (Texto de consultoria para o 

Memorial Minas Gerais Vale, Projeto República-UFMG), p. 18. 
47  Ibid., p. 17. 
48  ABREU, Regina. A fabricação do imortal: memória, História e estratégias de consagração no 

Brasil. Rio de Janeiro: Lapa/Rocco, 1996. 
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aglutinador e legitimador das ações das elites mineiras”49. Segundo a autora, os traços 

psicológicos da mineiridade (uma ideologia) são associados ao ideal do progresso. 

Borges comenta sobre a questão dos álbuns de fotografias como hábito cultural, 

peça iconográfica que entrelaça público e privado, e que funciona como ritual de 

pertencimento, compartilhamento de tradições inventadas, portanto, um objeto que 

poderia ser amplamente explorado na exposição do Memorial. A autora questiona a 

aparente naturalidade desse hábito cultural: "as narrativas visuais são expressões 

socialmente consentidas", e isso cumpre um imaginário de coesão entre os membros 

da família. 

No texto há ainda uma sugestão de roteiro de entrevistas para montar o material 

da exposição, mas não conseguimos saber se foi utilizado. As questões levantadas pela 

autora não aparecem nos vídeos da exposição, depoimentos riquíssimos de informação 

e que não foram problematizados, o que poderia dinamizar a sala. 

 
Figura 11 – Sala A Família Mineira 

Fonte: <http://www.memorialvale.com.br/ambiente/pavimento-2/>. 

 
A sala Panteão da Política Mineira é mais ampla que as demais mencionadas 

até agora e seu conteúdo foi trabalhado de forma mais arrojada. O totem de entrada 

possui um texto afirmando a presença da ação política mineira em diferentes momentos 

da história do país. A política é um dos grandes temas que perpassam a ideia que 

compõe a mineiridade, conforme detalharemos no segundo capítulo. 

É uma sala com poltronas giratórias estofadas, dispostas no centro, em que os 

visitantes sentam e acompanham o diálogo dos personagens em vídeo que estão em 

telas de LCD emolduradas, como se fossem quadros vivos. Representa um diálogo que 

dura cerca de trinta minutos entre os principais personagens da Inconfidência Mineira50, 

 
49  BORGES, op. cit., p. 16. 
50  Padre Rolim, Padre Toledo, Escravo Alexandre, Claudio Manoel da Costa, Tomás Antônio 

Gonzaga, Alvarenga Peixoto, Bárbara Heliodora, Marília, Tiradentes, Conde de Assumar, Silvério dos 
Reis. 

http://www.memorialvale.com.br/ambiente/pavimento-2/
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desde a conspiração até o desfecho. A distribuição do conceito no espaço coloca o 

visitante na posição de espectador dos diálogos, de modo semelhante a assistir uma 

peça de teatro, mas também participa, pois acompanha a “conspiração” da Inconfidência 

Mineira, vendo e ouvindo a trama. 

O tom dos diálogos entre os personagens retrata uma perspectiva historiográfica 

que celebra os inconfidentes como heróis da nação, a dramaticidade própria do 

espetáculo teatral culmina com o término do vídeo em que são exibidos trechos de um 

poema do Romanceiro da Inconfidência, de Cecília Meireles, denotando assim um apelo 

emocional, que acaba romantizando o episódio. 

No folheto, de autoria de Heloisa Murgel Starling, está descrito um resumo do 

episódio, e no trecho final há um enfoque na ideia de liberdade, em tom celebrativo do 

próprio episódio. Já no texto da pesquisa de consultoria51 ela procura mostrar os ideais 

republicanos desde essa época, apontando que esse tema é repleto de controvérsias 

historiográficas, mas elas não aparecem na exposição. 

 
Figura 12 – Vista parcial da sala Panteão da Política Mineira 

Fonte: fotografia da autora, 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
51  STARLING, Heloisa. Inconfidência Mineira - Proposta de conteúdo para percurso museográfico. 

(Texto de consultoria para o Memorial Minas Gerais Vale, Projeto República-UFMG). 
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Figura 13 – Detalhe de uma das telas em LCD emolduradas, com 
figuras de Tiradentes e sua escrava 

 

Fonte: fotografia da autora, 2016 

Figura 14 – Detalhe de uma das telas em LCD 
emolduradas, com figura de Marília de Dirceu 

 

Fonte: fotografia da autora, 2016 
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A sala Minas Rupestre procura mostrar a antiguidade mais remota do território 

do estado de Minas Gerais a partir da Arqueologia. O local é uma reprodução de uma 

gruta, portanto, é escuro, com spots de luz direcionados nas reproduções de pinturas 

rupestres. A sonorização da sala também contribui para criar um ambiente cenográfico 

que remete a uma gruta real, pois tem sons de gotas de água. 

Há uma vitrine com a réplica de uma ossada, sem legenda, e telas de LCD com 

vídeos sobre sítios arqueológicos, mostrando a formação de camadas estratigráficas de 

milhares de anos, e uma ilustração do trabalho arqueológico, apresentado como a 

ciência que investiga vestígios de sociedades do passado. No totem de entrada há uma 

referência à “Luzia”, considerada a ossada humana mais antiga da América, e que foi 

encontrada na região central de Minas Gerais. 

A ideia de imersão funciona pelo aspecto espacial, as referências ao trabalho 

arqueológico, no entanto, são ilustrativas, pouco esclarecedoras sobre esse ofício e as 

interpretações decorrentes feitas sobre o material coletado, bem como a designação de 

arte rupestre, que é também questionável. Essa crítica está, inclusive, no texto do 

folheto e na pesquisa do consultor André Prous, enfatizando que não há uma, mas 

várias artes rupestres, cada qual representando preocupações específicas: "a 'arte 

rupestre' não deve ser estudada fora do seu contexto arqueológico"52. Para ser assim 

considerada, é fruto da “evolução do olhar e das interpretações dos registros gráficos 

pré-históricos”53. 

No folheto, o autor esclarece sobre a dificuldade técnica em determinar as datas, 

os grupos vinculados e suas respectivas temáticas; de modo que os arqueólogos 

estabelecem "tradições" conforme agrupamentos que eles percebem. Nota-se uma 

preocupação em mostrar a Arqueologia para públicos que não a conhecem, evitando- 

se o reducionismo. 

Seu texto de pesquisa54 é bastante detalhado, tem um histórico da pesquisa 

arqueológica em Minas Gerais, técnicas de fabricação e de datação, representações 

dos grafismos, descrição dos principais sítios arqueológicos do estado e cronologia. 

Prous considera produtivo mostrar as diferenças entre o que é específico de Minas 

Gerais e de outros estados, mas esse cotejamento não faz parte da exposição. 

 

 
52  PROUS, André. Arqueologia e arte rupestre no estado de Minas Gerais. Folheto da sala Minas 

Rupestre. Ver Anexos. 
53  Idem. Arte rupestre de Minas Gerais. (Texto de consultoria para o Memorial Minas Gerais Vale, 

Projeto República-UFMG). 
54  Idem. Notas sobre a “arte rupestre” e a arqueologia de Minas Gerais, 2009, 16 p. (Texto de 

consultoria para o Memorial Minas Gerais Vale, Projeto República-UFMG). 
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Figura 15 – Sala Minas Rupestre 

Fonte: <http://www.superuber.com.br/memorial-de-minas-gerais-vale/>. 
Acesso em 24 abr. 2017. 

 
A sala O Povo Mineiro é uma sala média, escura, pois possui projeção de vídeo 

em um telão em formato de mão, e acima dela há três cabeças em que são projetados 

rostos das etnias branca, negra e indígena, que contam sobre a experiência de cada 

uma delas na formação do estado de Minas Gerais. Há apenas dois bancos para os 

visitantes sentarem e assistirem ao vídeo que dura pouco mais de 50 minutos. 

O vídeo é, na realidade, a fusão de três vídeos, que possuem a mesma 

introdução (duração de dois minutos), afirmando que a ideia de raça é ultrapassada, e 

que a África é o local de surgimento dos primeiros seres humanos. A fusão das três 

etnias (brancos, ameríndios e negros) no Brasil produziu uma mistura genética, 

espiritual e cultural que resultou em "uma nação unificada, certa e segura de sua 

identidade nacional”. Essa introdução já denota o viés da abordagem da sala, que mostra 

algumas nuances entre as três etnias, mas acaba recaindo na interpretação freyreana 

e já desbastada sobre a positivação da miscigenação, pois não revela seus conflitos e 

consequências. 

O texto do folheto sobre a tradição indígena é de Maria Inês de Almeida, no 

qual ela aponta a atualidade da questão indígena, relembra o massacre dos 

antepassados e a escassa memória escrita desses grupos. Ela afirma que há um 

verdadeiro desconhecimento sobre tais grupos, os nomes de ruas que homenageiam 

etnias indígenas na região central de Belo Horizonte, por exemplo, não passam de 

senso comum, demonstrando uma noção restrita sobre esses povos. Questões como a 

descoberta de traços indígenas em nós, relatos de alguns episódios de massacre no 

século XX, a luta e a violência na ocupação do território e a escravização são elementos 

do texto de Almeida que levam sua crítica ao formato padrão de nação baseado em 

http://www.superuber.com.br/memorial-de-minas-gerais-vale/
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língua e território, em que esses grupos indígenas não se encaixam55. 

Esses elementos aparecem no vídeo da exposição, mas não é possível ter a 

dimensão da diversidade étnica dos povos indígenas, pois são mencionados apenas os 

mais antigos, chamados botocudos. Por outro lado, o vídeo mostra como, hoje, os 

poucos grupos indígenas existentes sofrem com a pressão dos fazendeiros nos seus 

territórios; aparece um mapa do Brasil com demarcações de onde se localizam esses 

grupos e os resumos de suas lutas pelo reconhecimento. O recurso traz à tona a questão 

do preconceito e mitificação do olhar de fora para essas populações, como uma forma 

de marginalização. 

A ideia de transmissão de uma sabedoria ancestral leva a crer que o valor dos 

indígenas se baseia nisso. A ideia de “contribuição” é delicada porque é como se apenas 

por terem “contribuído” com sua sabedoria eles merecessem respeito e consideração. 

E o que produziria uma aproximação entre “nós” e “eles” seriam elementos como: a raiz 

com a terra, a água como metáfora de organismo, o canto, a dança, os mitos e imagens, 

de modo que a narrativa do vídeo retoma, assim, a ideia positivadora de equilíbrio das 

três raças em Minas Gerais. O vídeo termina com uma sequência de desenhos infantis 

acompanhados de música do grupo musical Uakti, em língua indígena, seguida de uma 

fala e cenas do filme Ãgtux, de Tania Anaya, mostrando crianças correndo e uma 

câmera que acompanha uma cidade interiorana. 

Tanto o folheto quanto o texto do consultor Eduardo França Paiva sobre a 

tradição negra fazem uma advertência inicial quanto à pluralidade do termo "mineiro", 

que funciona como categoria de análise, não reveladora de uma realidade histórica, pois 

é um termo que só veio a ser utilizado na segunda metade do século XVIII, quando o 

território já era mestiço56. 

Há outro texto, da consultora Nilma Lino Gomes, em que ela afirma existirem 

várias Áfricas dentro do Brasil e de Minas Gerais. Critica a ideia de "contribuição", pois 

é preciso buscar o protagonismo dos negros. Sabendo-se da qualificação técnica dos 

negros que vieram pelo tráfico, a autora acredita que isso possibilite outros discursos 

sobre os negros, não só o de escravos em luta pela liberdade, promovendo 

reconhecimento e justiça, a fim de produzir uma cultura da visibilidade, apropriação e 

ressignificação da mineiridade. Neste ponto, é nota-se como o conceito de mineiridade 

se expande cada vez mais, e é, de fato, apropriado por diversos grupos e de diferentes 

formas: "o processo de tornar visível a presença negra em Minas ainda envolve muitas 

 
55  ALMEIDA, Maria Inês de. Povos indígenas de Minas Gerais. Folheto da sala O Povo Mineiro. Ver 

anexos. 
56  PAIVA, Eduardo França. O povo mineiro: definições, histórias, representações. 11 p. (Texto de 

consultoria para o Memorial Minas Gerais Vale, Projeto República-UFMG). 
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outras expressões culturais. Algumas delas existentes em outras regiões do país, mas 

que, aqui, nas Gerais, carregam uma dose de mineiridade”57, tais como congado, 

candomblé, capoeira, hip hop e poesia, no vídeo aparecem como vozes da periferia. 

O vídeo começa com uma cantiga, enquanto são reproduzidas imagens, 

fotografias de rostos de pessoas negras. Em seguida iniciam-se imagens e uma 

narrativa sobre o tráfico negreiro (denominado “migração”), a diversidade dos povos 

africanos era ignorada ao chegarem ao Brasil, segue-se um mapa com os fluxos do 

tráfico. A questão apontada no texto de Nilma Gomes aparece no vídeo: os negros que 

foram para Minas Gerais tinham prática com a mineração, sabiam técnicas de busca, 

fundição, etc. Há uma dramatização em que fios vermelhos escorrem como sangue pela 

mão/tela, enquanto um canto na voz de Milton Nascimento ecoa ao fundo. Lembra-se 

que é uma história de sofrimento, mas também de resistência e superação, positivação 

e protagonismo dos negros como sujeitos ativos, além de lembrar a nobreza herdada 

dos reinos africanos. 

A partir daqui o vídeo passa a mostrar elementos que positivam a imagem dos 

negros, tomando a matriz africana como base das artes, foram os negros também que 

construíram Belo Horizonte, que estão nas escolas públicas, e que também têm entrado 

nas universidades. O vídeo segue mostrando diversos negros e suas profissões. O 

vídeo termina com a música "Sou negrão", do artista Rappin Hood, uma mistura de rap 

e samba que celebra ícones do movimento negro e figuras históricas buscando se 

afirmar e romper com o preconceito racial. 

Por fim, apresenta Minas Gerais como local em que a mistura de etnias é mais 

equilibrada. E que a “contribuição” das três etnias é o que compõe o "jeito mineiro de 

ser". Aqui nota-se claríssimo paralelo entre brasilidade e mineiridade, pois a 

mestiçagem, como visto acima, passa de defeito a trunfo nacional. 

O vídeo sobre a tradição branca mostra a chegada dos portugueses e sua 

“contribuição” para os hábitos dos mineiros. Os que vieram no período colonial 

desejavam ascensão social, já no século XIX, devido à falta de mão-de-obra, a 

possibilidade de imigração deveria atrair trabalhadores qualificados, que poderiam 

educar (civilizar) o povo mineiro e branquear a população. Não há uma explicação de 

porque isso acontecia, e logo se passa a mostrar o papel de alemães e italianos na 

construção da nova capital e na formação de colônias agrícolas; em seguida, menciona 

os sírios, os libaneses e os judeus, sem detalhar sua atuação e ocupação em Minas 

Gerais. Os imigrantes construíram algumas escolas, e esse fato é contado como um 

oferecimento do ensino à população belo-horizontina, porém, o vídeo não especifica 

 
57  GOMES, Nilma Lino. Negros, Minas e Liberdade. p. 2. (Texto de consultoria para o Memorial 

Minas Gerais Vale, Projeto República-UFMG). 
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quem frequentava tais escolas. O legado desses imigrantes foi incorporado ao dia a dia 

dos mineiros, afirma-se novamente a ideia de equilíbrio das três populações/raças. O 

vídeo termina com fotos de diversas pessoas, sem legendas. 

O folheto da sala traz muito dos elementos apresentados no vídeo, como a 

mesma explicação sobre a vinda de imigrantes para a América: substituição da mão de 

obra escrava. O texto58, de autoria de Thais Velloso Cougo Pimentel, atenta para a falta 

de estudos sobre a chegada dos imigrantes a Minas Gerais. Nem tudo o que está no 

vídeo está no folheto. Por exemplo, segundo a autora, a participação dos italianos na 

construção técnica de Belo Horizonte significou também apoiar uma grande obra 

republicana. A partir daí não se toca mais no tema da mestiçagem (ponto de chegada 

do vídeo), pois o texto fixa-se na construção da capital. Essa mudança de foco se explica 

no texto de consultoria59, em que a autora afirma considerar a construção de Belo 

Horizonte um momento relevante que mereceria mais estudos. 

Nesse mesmo texto, Pimentel afirma que o processo de imigração em Minas 

Gerais foi menos traumático se comparado a outros estados, pois sua hipótese é de que 

o imigrante foi ali melhor assimilado porque construiu e viveu na cidade. Esse não nos 

parece um argumento válido, pois muitos imigrantes se fixam nas cidades e isso não 

evita que o processo seja traumático, tampouco há um padrão do que sucede a eles, 

pois muitos acabam sendo marginalizados, enquanto outros são mais bem assimilados. 

Por mais que esse tópico não apareça explicitamente no vídeo, nem no folheto, seria 

interessante abordá-lo, uma vez que poderia ser apresentado ao público um pouco 

desses processos de adaptação, mais ou menos traumáticos, que são inerentes ao 

processo migratório, do contrário, reforça-se o estereótipo da harmonia entre as três 

raças.  

Por sua vez, no texto de consultoria, Sandra Regina Goulart Almeida aponta o 

caráter de mediador e atravessador do imigrante, que é um sujeito cingido, a "face 

escondida da nossa própria identidade"60, é aquele que vem participar do projeto de 

construção da modernidade; aqui mais uma vez a coincidência com o republicanismo. 

A partir da diversidade de grupos migrantes que vinham e ainda vão para Minas Gerais, 

a autora reforça a ideia amplamente aceita que caracteriza Minas Gerais como 

hospitaleira. 

Nota-se, portanto, que o tema central do vídeo da sala O Povo Mineiro é a 

 
58  PIMENTEL, Thais Velloso Cougo. Imigração em Minas Gerais. Folheto da sala O Povo Mineiro. 

Ver anexos. 
59  Idem, Imigração em Minas Gerais. 4 p. (Texto de consultoria para o Memorial Minas Gerais 

Vale, Projeto República-UFMG). 
60  ALMEIDA, Sandra Regina Goulart. Povos imigrantes em Minas Gerais. p. 1. (Texto de 

consultoria para o Memorial Minas Gerais Vale, Projeto República-UFMG). 
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miscigenação das três etnias, de modo que cada uma “contribuiu” para a formação 

sociocultural do povo mineiro e brasileiro. Com isso, é feita aqui uma retomada da ideia 

de fusão, positivação da questão racial, sem, no entanto, problematizá-la. 

 
Figura 16 – Sala O Povo Mineiro 

Fonte: <http://www.memorialvale.com.br/ambiente/pavimento-2/>. Acesso 
em 12 abr. 2017. 

 
A sala Barroco Sagrado Profano é de proporção pequena e funciona como um 

cinema: é feita uma projeção em um telão em formato de quadro emoldurado oval, em 

estilo barroco. Não há texto, exceto no totem de entrada, afirmando que o barroco é “o 

espelho do sentimento de um povo” e que, no caso mineiro, é uma sofisticação do estilo, 

que produz encantamento. É feita uma inserção da obra de Milton Nascimento como 

expressão dessa herança barroca. 

O conteúdo do vídeo mostra a vastidão do tema Barroco, que se inicia no 

contexto de crise do catolicismo frente ao protestantismo, de modo que o tema da fé é 

recorrente na produção artística barroca. As questões de fé buscam se tornar mais 

atraentes, apelando para a dramaticidade, o uso de ornamentos e rituais para a 

construção de um espetáculo teatral capaz de envolver os fiéis. 

São mencionadas as práticas religiosas desde as expedições bandeirantes, 

como o Barroco se fixou na sociedade mineradora, na arquitetura, na literatura, na 

música, nas festas. É feita uma descrição da Igreja de São Francisco de Assis, em Ouro 

Preto, obra de Aleijadinho e Mestre Ataíde. Em seguida, mostra-se as esculturas dos 12 

apóstolos em Congonhas do Campo. Apesar de outras cidades no Brasil também terem 

vivido esse “espírito” barroco, a singularidade de Ouro Preto, então Vila Rica, está em 

parte no fato de a cidade ter “parado no tempo”, passando pela fase de decadência 

(século XIX), chegando bem preservada ao século XX. 

Tal concepção ignora os estudos que apontam como as características que 

http://www.memorialvale.com.br/ambiente/pavimento-2/
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evidenciavam a modernização da cidade no século XIX foram sendo suprimidas pelo 

IPHAN desde os anos 1930, o que favorece o mito da estagnação61. 

O barroco mineiro é mais do que um estilo, é também um conjunto de bens 

culturais, está enraizado na cultura e influencia diferentes épocas – aqui se traçam 

paralelos entre o barroco colonial e as produções artísticas e culturais adiante: as curvas 

das obras de Oscar Niemeyer, a escrita de Guimarães Rosa, as melodias de Milton 

Nascimento e o Clube da Esquina, a dança do Grupo Corpo, a obra do estilista Ronaldo 

Fraga. Em outras palavras, as Artes Visuais estão impregnadas do espírito do barroco. 

Vale a pena citar um trecho da narração do vídeo: "o barroco mineiro é o espelho de um 

sentimento de um povo que se emociona com o impacto visual, se entrega ao espírito 

com sua arte, vive e reparte as alegrias e os sofrimentos do mundo”62. Segue-se uma 

série de imagens de esculturas de Aleijadinho, acompanhadas por música de Milton 

Nascimento e, ao final, é feita uma caracterização da obra desse músico, relacionando- 

a com a densidade do barroco, mas também com o novo, o improviso e a mistura de 

diversas influências. 

O folheto dessa sala foi escrito por Rodrigo Bastos, no qual informa que a 

aplicação do termo "barroco" é do século XIX, e as definições básicas que o 

caracterizam são: exagero, ambiguidade, irracionalidade, conflitos existenciais, e que 

compreendê-la exige escapar dos conceitos ufanistas e modernos. Tal perspectiva é 

mais bem desenvolvida no texto de consultoria: "entretanto, e por tudo isso, é evidente 

que o melhor conhecimento da produção que recebe o título [de barroco] deve se 

esquivar desses mitos históricos e das ideologias modernas, pois do contrário corre o 

risco de gerar anacronismos, equívocos, generalizações e superficialidades"63. 

Bastos explica a ideia de que o barroco trazia em si uma novidade: 

Essas novidades comumente são tratadas pela historiografia moderna 
como ‘originalidade’. Entretanto, como já foi dito, segundo se 
doutrinava nos séculos XVII e XVIII, a “novidade” artística era 
alcançada não através de uma criação imaginativa “original” 
(compreensão romântica do século XIX), mas sim através da emulação 
de uma tópica, modelo ou lugar-comum da arte, que o artífice, por 
variar na forma e no arranjo esses elementos, proporcionava os efeitos 
de “novidade”, “maravilha” e “esplendor” na recepção do espectador, 
portanto, a prática da imitação é uma das principais características do 

 
61  MOTTA, Lia. A SPHAN em Ouro Preto - uma história de conceitos e critérios. Revista do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Brasília, v. 22, p. 108-122, 1987; SALGUEIRO, Heliana Angotti. 
Ouro Preto: dos gestos de transformação do "colonial" aos de construção de um "antigo moderno". Anais 
do Museu Paulista: História e Cultura Material, São Paulo, vol. 4, n. 1, 125-163, 1996; VIEIRA, Liliane de 
Castro. Ouro Preto e o século XIX: o mito da decadência. Revista CPC, São Paulo, n. 22, jul-dez. 2016. 
62  BARROCO ÍNTEGRA. Gringo Cardia. Rio de Janeiro: Mesosfera, s/d. Arquivo digital (mp4), 

duração total: 00:26:01. Vídeo disponível na sala Barroco Sagrado Profano, do Memorial Minas Gerais 
Vale. 
63  BASTOS, Rodrigo. O barroco sagrado e profano, p. 2. (Texto de consultoria para o Memorial Minas 

Gerais Vale, Projeto República-UFMG). 
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barroco mineiro64. 

 

Ao mesmo tempo, reitera uma valorização do barroco mineiro como parte da 

vida dos mineiros: "a memória do barroco em Minas Gerais implica o seu uso diário, a 

sua vivência cotidiana, uma consciência praticamente inata do valor das coisas do 

passado e de sua representatividade para as gerações futuras"65. 

 
Figura 17 - Tela emoldurada com projeção de vídeo sobre o Barroco, na sala Barroco 

Sagrado Profano 

 

Fonte: <http://www.memorialvale.com.br/ambiente/pavimento-2/>. Acesso em 
12 abr. 2017. 

 
No corredor próximo à sala há um texto na parede sobre Conservação do 

Patrimônio e um vídeo com imagens de obras desaparecidas. 

A sala Caminhos e Descaminhos possui dois ambientes de tamanho mediano, no 

primeiro há duas telas de LCD com vídeos narrados sobre a experiência dos viajantes 

e colonizadores, a exploração dos minérios, a fundação de vilas e arraiais, a abertura 

de rotas de comércio na região de Minas Gerais. Nas paredes há ampliações de 

gravuras de mapas dos viajantes, figuras humanas, com uma cenografia de ondulações 

que representam os morros e as serras do território mineiro. 

A primeira sala é bem harmoniosa nos tons e nas imagens das paredes, mas, por 

sua vez, a segunda sala possui um vermelho vivo que contrasta com a ideia de 

preservação ambiental. Não há texto escrito, exceto nos vídeos em que os assuntos são 

selecionáveis. Na segunda sala, há uma tela de LCD central em que é possível 

selecionar as regiões do estado em que há atividades ecológicas, esportes, patrimônio 

ambiental, etc. Ao redor há uma ampliação do mapa de Minas Gerais, nichos com vidro 

e imagens de alguns desses lugares. 

Nos dois vídeos são apresentadas narrativas das rotas que foram abertas e que 

 
64  Ibid., p. 16. 
65  Ibid., p. 18. 

http://www.memorialvale.com.br/ambiente/pavimento-2/
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ligavam o interior de Minas Gerais ao litoral, para escoamento de mercadorias e bens. 

Assim como no folheto, é feita uma descrição de como seriam as viagens no período da 

descoberta das minas, as dificuldades de trajeto, e o desenvolvimento das vilas e 

arraiais ao longo desses caminhos. A variedade de caminhos remete, tanto no vídeo 

quanto no folheto, à ideia de uma “trama de narrativas” (tomada de Guimarães Rosa), 

nos termos que aparecem no totem, são várias Minas, mas uma única estrada. Desse 

aspecto viria também o caráter de astúcia do mineiro. 

No folheto, Heloisa Starling traça um paralelo entre os caminhos que levavam ao 

ouro em Minas Gerais e os caminhos presentes nas narrativas sobre o estado, o que 

nos parece bastante paradigmático, pois reitera uma mitologia e um imaginário sobre a 

Estrada Real66. No texto de consultoria67, após a descrição do Caminho Novo (RJ) e a 

situação de miséria de insumos, Starling menciona Tiradentes como propagandista da 

Inconfidência (ele surge no texto porque fez parte da Patrulha do Caminho Novo). Ao 

descrever o Caminho do Mato Dentro ou Tejuco, que era o mais vigiado por causa dos 

diamantes, menciona Padre Rolim, seus desvios e que, apesar de tudo, era um 

republicano. Ao longo do texto a autora lembra alguns lugares e nomes de famílias com 

personagens que tiveram projeção em prol da luta pela liberdade republicana. 

Chama a atenção, portanto, como são recorrentes as figuras ligadas à 

Inconfidência Mineira, que acabam aparecendo em diversas salas do Memorial, bem 

como a caracterização do jeito de ser mineiro e da história de Minas Gerais sempre 

calcados nesse episódio, como se ele culminasse, teleologicamente, na Proclamação 

da República, cem anos depois. Muito do reforço dessa ideia vem da produção de 

poetas e literatos, que recontam histórias desse passado glorioso. Nota-se então uma 

reificação desse passado, reafirmando a tese da mineiridade, como veremos mais 

detalhadamente no segundo capítulo. 

O texto de consultoria de René Lommez aborda a exploração aurífera, técnicas 

de extração, inclusive adoecimento de escravos pelas condições de trabalho. Nos 

primeiros anos da mineração, houve pouco investimento e baixa tecnologia, o que não 

evitou o rápido esgotamento das minas. Apesar de haver brancos, negros e mestiços 

livres, a maioria responsável pela mineração era de escravos e, além do lucrativo tráfico 

negreiro, trazê-los como mão de obra significava também trazer conhecimentos técnicos 

na extração e na metalurgia. Lommez também lembra outros minérios presentes no 

território de Minas Gerais, que são explorados pela indústria moderna, tais como: nióbio, 

 
66  STARLING, Heloisa Maria Murgel. Caminhos e descaminhos das Minas. Folheto da sala 

Caminhos e Descaminhos. Ver anexos. 
67  Idem. A estrada de Minas. 12 p. (Texto de consultoria para o Memorial Minas Gerais Vale, 

Projeto República-UFMG). 
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hematita, zinco, níquel. 

Por fim, faz uma recuperação da ciência mineralógica no Brasil, menciona a 

Escola de Minas (fundada em 1876), a chegada dos investidores estrangeiros já no 

século XX, e em 1942 é fundada a Companhia Vale do Rio Doce, atual Vale S.A68. Esse 

tópico da atividade mineradora não é explorado em nenhuma das salas do Memorial, e 

um dos motivos é que o prédio vizinho ao Memorial, o Museu das Minas e do Metal – 

MM Gerdau é específico sobre isso. Nota-se que esse tema, dentro do MMGV, 

coincidiria com a ação da empresa patrocinadora e gestora do museu, mas essa ausência 

talvez não passe de uma escolha de curadoria. 

 
Figura 18 – Vista parcial da sala Caminhos e Descaminhos 

Fonte: fotografia da autora, 2016 
 
 
 
 

 
68  GOMES, René Lommez. A extração do ouro e diamantes, nas Minas do século XVIII. 2009, 5 p. 

(Texto de consultoria para o Memorial Minas Gerais Vale, Projeto República-UFMG). 
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Figura 19 – Telas com vídeos da sala Caminhos e Descaminhos 

Fonte: fotografia da autora, 2016 

 
Na segunda parte da sala, o tema principal é o ecoturismo: no primeiro vídeo 

aparece uma sequência de fotos acompanhadas de música eletrônica, com os nomes 

dos esportes e regiões em que se praticam. No outro, aparece uma sequência de fotos 

acompanhadas de música de viola, com os nomes das atrações, como rios, cachoeiras, 

grutas e regiões em que se localizam. 

Essa parte da sala não possui folheto, mas no texto de consultoria a que tivemos 

acesso, de Allaoua Saadi, ele afirma que a paisagem é construção humana e aponta a 

necessidade da proteção de áreas ambientais. Saadi defende um turismo responsável 

que leve em conta as populações locais e a valorização do caráter educativo no 

ecoturismo. Além disso, apresenta um código de ética, um histórico e recomendações 

de atividades ecoturísticas, bem como as normas legais de segurança. 

O autor faz uma sugestão de como colocar os atrativos turísticos no mapa: 

"acredito que o objetivo desta sala do memorial não será de indicar a localização exata 

através deste mapa, pelo menos. A solução de indicar a localização através dos 

municípios me parece a mais adequada, num primeiro momento e para este mapa"69; 

Saadi sugere também: 

Associar uma feição físico geográfica e uma unidade de conservação 
(...) num segundo momento, construir uma imagem do cenário 
paisagístico local (...) finalmente, pode-se realçar a existência de 
atrativos específicos, como escarpas, cachoeiras, gargantas, 
corredeiras, poços, cavernas, abismos (...), junto com as atividades de 
contemplação, lazer, aventura e/ou interpretação da paisagem que 
podem ser praticadas70. 

 
69  SAADI, Allaoua. Belezas naturais, 2009, p. 3. (Texto de consultoria para o Memorial Minas 

Gerais Vale, Projeto República-UFMG). 
70  Ibid., p. 4. 
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Um aspecto relativo à curadoria da exposição é levantado pelo autor, quando 

lembra a necessidade de ele participar, enquanto consultor, junto ao especialista que 

produz vídeos, na escolha de imagens e volume de texto. 

 
Figura 20 – Vista parcial da sala Caminhos e Descaminhos 

Fonte: fotografia da autora, 2016 

 
Na sala A Fazenda Mineira reitera-se o tema como uma das principais tradições 

mineiras. No totem de entrada há um texto semelhante ao que está na parte interna da 

sala, considera-se a importância econômica das fazendas, o que influenciou as relações 

sociais e, assim, as criações sobre esse imaginário. Esse texto enfatiza também a 

produção de vanguarda do cineasta mineiro Humberto Mauro, que dá importância às 

fazendas e à atividade agropecuária no período econômico após o declínio da 

mineração. 

É uma sala mediana repleta de objetos pregados nas paredes e no teto, 

absolutamente pintados de branco, de modo que o destaque fica nas silhuetas. São 

objetos cenográficos que representam o universo da fazenda, tais como cestarias, 

panelas, jarras, vassouras, enxadas, lampiões, camas, cadeiras, utensílios domésticos. 

Em uma das camas são projetadas imagens de fazendas. Foi feito um segundo 

ambiente dentro da sala em que há duas telas de LCD, uma com projeção de trechos 

de filmes e documentários sobre Humberto Mauro que retratou em sua obra muito do 

que se concebe como o imaginário da fazenda mineira, contribuindo para a difusão 

desse conceito71. No outro vídeo, constrói-se uma narrativa sobre o imaginário da 

fazenda mineira. 

 
71  Não conseguimos identificar as referências dos trechos projetados na exposição, porém, no 

folheto da sala há o item “Para saber mais”, que indica alguns títulos, todos dirigidos por Humberto Mauro: 
Valadiao, o cratera (1925); A primavera da vida (1926); Thesouro perdido (1927); Braza dormida (1928); 
Sangue mineiro (1929) e Ganga bruta (1933). 
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Apesar de os objetos serem cenográficos, não se reconstituem ambientes, à 

maneira dos period rooms. Os objetos não têm legenda, mas são pertinentes no sentido 

de ilustrar e remeter a um universo particular que é uma espécie de berço da vida 

mineira. Todos esses objetos ao serem pintados de branco remetem a um imaginário 

rural, sem dar protagonismo aos objetos. 

No folheto dessa sala há uma breve biografia de Humberto Mauro, considerado 

um dos expoentes do cinema regionalista, cuja temática interiorana (a revista 

modernista Verde definiu seu trabalho como obra de brasilidade), foi qualificada também 

pela influência das técnicas modernas do cinema estadunidense. O mundo rural estava 

desaparecendo, então o cinema surge como um "artifício de memória do Brasil"72. 

Conforme textos de consultoria, no século XVIII o mundo rural começava a se 

desenvolver: agropecuária, fazendas, casas-grandes, atividades festivas dos escravos, 

congados, sincretismo religioso. Após a estagnação econômica com o fim do ciclo do 

ouro, o café surge como forma de reerguimento; a fazenda era algo quase 

independente, e a ideia de que todo mineiro tem aptidão para cuidar da terra. 

Essa noção que mostra a fazenda como lugar de base da economia e formação 

da sociedade brasileira está também em um dos vídeos da exposição, e em Minas 

Gerais, surge junto à ocupação do território na busca pelo ouro. Inicialmente a produção 

agrícola era para subsistência, as construções típicas, como casas de taipa e casas-

grandes são descritas: os cômodos, a varanda, a simplicidade do interior das casas, o 

hábito de hospedar viajantes, os festejos e a função de cada um que nelas viviam: 

escravos, donas de casa, fazendeiros como autoridade máxima. Todo esse universo 

serviu de inspiração para produções artísticas e manifestações culturais. 

No outro vídeo, a introdução mostra o texto de uma escritura, a lista de bens e 

de compra de terras datado de 1775, de José Aires Gomes. A isso, seguem-se cenas 

de filmes mudos, cenas rurais, intercaladas com textos sobre o transporte de algodão e 

trechos de obras de viajantes estrangeiros: Rugendas, Saint-Hilaire, John Mawe, 

Debret, Spix e Martius, John Luccock, Oscar Constant. Em seguida, trechos de obras 

de artistas mineiros em ordem cronológica, que vão se tornando cada vez mais atuais, 

passando por Carlos Drummond de Andrade, Claudio Manoel da Costa, Adélia Prado, 

Câmara Cascudo, Guimarães Rosa, Milton Nascimento, Vitor e Leo, Pena Branca e 

Xavantinho, Skank, Grupo Agreste. O vídeo prossegue com descrições de como era a 

vida no interior, nas fazendas, os hábitos de classes, descrição de utensílios e alimentos 

domésticos, uso de armamentos, aparecem cenas de homem tocando bois e carros de 

bois, homens e mulheres trabalhando em pilões. Com as citações dos artistas acima 

 
72  BORGES, Augusto Carvalho. Humberto Mauro. Folheto da sala A Fazenda Mineira. Ver anexos. 



62  

mencionados, mostra-se a permanência do tema da fazenda na produção artística 

mineira, acompanham cenas da vida interiorana que se repetem. 

No primeiro texto de consultoria, de André Guilherme Dornelles Dangelo, Junia 

Mortimer Cambraia e Vanessa Borges Brasileiro, o foco está no aspecto econômico das 

fazendas e na produção do espaço rural e social, que é descrito de maneira semelhante 

ao vídeo e ao folheto. Um dado exclusivo no texto, que poderia ser posto em debate na 

exposição é que, em Minas Gerais, as relações escravistas eram diferentes na 

exploração do ouro e nos engenhos73. O texto também foca na diversidade 

arquitetônica, cujo detalhamento técnico não foi aproveitado na expografia. 

No segundo texto de consultoria, dos mesmos autores acima mencionados, foi 

feita uma pesquisa sobre o simbolismo, o imaginário da fazenda, com destaque para a 

cozinha, estabelecendo relação com a obra de Humberto Mauro no cinema sobre vida 

e ambiente rural. Os autores baseiam-se na teoria de Gilbert Durant74 de que: 

A formação do imaginário indica, portanto, a capacidade de uma dada 
organização social de construir símbolos e ícones, de desenhar 
imagens mentais com a finalidade de representar seus valores e 
parâmetros sociais (...) Gilbert Durand ressalta o falta (sic) de que não 
existe civilização sem mitos, já que o mito, como um processo de 
aliança, ajuda a construir: construir nós mesmos, construir cidades’. 
Essa interpretação da teoria do imaginário é a mais pertinente para 
analisar o lugar que ocupam certos elementos da tradição rural mineira 
na memória coletiva, na memória social de Minas Gerais75. 
 

Essa problemática do imaginário e do mito não chega a aparecer na exposição, 

as representações sobre a fazenda não passam, na expografia, de ilustrações de um 

universo aparentemente distante e finalizado no passado, mas permanente no 

imaginário da mineiridade. Os autores estão cientes da força desse imaginário, tanto é 

assim que justificam: 

A partir de uma rede de fragmentos é possível desconstruir a ideia pré-
concebida de fazenda mineira com que o visitante chega ao ambiente 
do museu. (...) a ideia de fazenda mineira será reconstruída através de 
um percurso poético pela simbologia dos recortes imagéticos e 
textuais. O que se pretende com isso é conceber (ou re-conceber), 
assim, o devido lugar do legado rural dentro de um imaginário 
contemporâneo que é essencialmente urbano76. 

 

 
73  Essa afirmativa provém de Sylvio de Vasconcellos, intelectual que também foi referência nos 

estudos sobre arquitetura colonial. Desenvolve a tese da mineiridade, conforme veremos no segundo 
capítulo. 
74  Especialista em pesquisa sobre “imaginário”. 
75  DANGELO, André Guilherme Dornelles; CAMBRAIA, Junia Mortimer; BRASILEIRO, Vanessa 

Borges. O imaginário da fazenda mineira, 2009, p. 2. (Texto de consultoria para o Memorial Minas Gerais 
Vale, Projeto República-UFMG). 
76  DANGELO, André Guilherme Dornelles; CAMBRAIA, Junia Mortimer; BRASILEIRO, Vanessa 

Borges. O imaginário da fazenda mineira, 2009, p.1. (Texto de consultoria para o Memorial Minas Gerais 
Vale, Projeto República-UFMG). 
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Por fim, o texto chama atenção para a relação entre o espaço e o jeito reservado 

do mineiro, que seria uma característica favorável às vantagens de estar no poder 

político, porém, não há embasamento teórico sobre essa hipótese. Essa noção de 

astúcia política mineira aparece também na obra de memorialistas, como veremos no 

próximo capítulo. 

 
Figura 21 – Sala A Fazenda Mineira 

Fonte: fotografia da autora, 2016  

Figura 22 - Sala A Fazenda Mineira 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: fotografia da autora, 2016 

 

A sala Casa da Ópera é a que mais se aproxima de um period room, pois sua 

cenografia reconstitui o ambiente da Casa da Ópera, localizada em Ouro Preto. É uma 

sala mediana, com poltronas voltadas para o palco, nas laterais há dois balcões com 
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mais algumas poltronas, parapeito separando os dois níveis. Nas paredes foram feitas 

reproduções de retratos emoldurados e em diferentes tamanhos, mas sem quaisquer 

legendas que os identifiquem. No palco há uma cortina de veludo vermelha que se fecha 

em ocasiões de apresentações de peças teatrais, na exposição elas permanecem 

abertas, para que o vídeo projetado no fundo do palco seja visto. Trata sobre a história 

do teatro e da ópera em Minas Gerais como uma das tradições do estado, permitindo 

uma diversidade de participantes nos elencos, indicando novamente uma suposta 

harmonização entre classes sociais. O mobiliário não é original e não há preocupação 

em ser, porque não se trata de um museu tradicional, no sentido de enfocar objetos 

museológicos, mas busca proporcionar uma experiência semelhante à de estar na Casa 

da Ópera de Ouro Preto. 

O texto de consultoria77 é bastante semelhante o ao folheto da sala, escrito em 

estilo descritivo, apresenta os espetáculos como eventos de popularidade no mundo 

luso-brasileiro, público ou privado; o teatro era usado também pelas autoridades para 

falar ao povo. Até meados do século XVIII, o teatro sempre acompanhava festas, depois 

se tornou mais independente, e os espetáculos populares se multiplicaram78. 

O vídeo é uma animação que começa no segundo minuto, e acompanha o texto 

de consultoria, que apresenta o espetáculo mineiro como parte da criatividade e pujança 

cultural de Minas Gerais, exemplifica com diversas festas populares, descrição dos 

figurinos e menção de antigas peças. O vídeo reitera que a mistura da fé religiosa com 

a festa é considerada típica de Minas Gerais. Descreve o palco da Casa da Ópera em 

que se apresentaram peças de cunho libertário, politizado, também com participação de 

mulheres e mulatos. 

 
77  GOMES, René Lommez. O espetáculo mineiro. 2009, 14 p. (Texto de consultoria para o 

Memorial Minas Gerais Vale, Projeto República-UFMG). 
78  Idem. Espetáculo e teatralidade nas Minas setecentistas. Folheto da sala Casa da Ópera. Ver 

Anexos. 
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Figura 23 – Sala Casa da Ópera 

Fonte: fotografia da autora, 2016 

 
A sala Vilas Mineiras é pequena, com metade dela tomada por uma maquete 

que reproduz uma vila setecentista, que apenas pode ser observada. Nas paredes há 

uma paisagem serrana com céu cobrindo a maior parte do cenário, como em um 

diorama. Há duas telas com vídeos diferentes, porém simultâneos, em que é narrado 

um suposto dia em uma dessas vilas, a própria iluminação da sala muda conforme a 

narrativa passa do dia para a noite. São detalhados hábitos cotidianos, descrevendo as 

classes sociais, as vestimentas, porém não há legendas, nem outros textos escritos de 

apoio. Os atores nos vídeos pertencem a uma companhia de teatro mineira79 que faz 

uma performance representando esse dia na vila setecentista e sua narração cita alguns 

nomes de supostos personagens, que recebem caracterização pela sua cor de pele e 

posição social. 

O conteúdo do folheto é semelhante ao do vídeo. O texto é em formato de conto, 

com estilo descritivo e narrativo, tornando fácil imaginar como seria um dia em uma vila 

mineira setecentista: "a vida era um espetáculo de cores e culturas". Há um enfoque na 

religiosidade da vida cotidiana, porém a narrativa não chega a problematizar os fatos 

citados. 

Somente no texto de consultoria de René Lommez, aparece a pesquisa 

historiográfica e esclarece tratar-se de um texto fictício, com roteiro e lista de vinte 

personagens (com indumentária e instrumentos). 

 
79  Grupo Ponto de Partida. 
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Figura 24 – Sala Vilas Mineiras 

Fonte: fotografia da autora, 2016 

 
A última sala do segundo piso, chamada História de Belo Horizonte, é ampla e 

reproduz um gabinete público ou uma sala de classe média alta do século XIX, com 

mobiliário sofisticado. Há quadros e tapeçaria nas paredes, mas sem identificação, pois 

mais uma vez os objetos são cenográficos. Há uma projeção de vídeo contando a 

história da fundação de Belo Horizonte, em que o texto narrado intercala fatos históricos, 

modernização da cidade, desenvolvimento industrial, com lendas urbanas que remetem 

a assombrações, como uma espécie de “mea culpa” pelo assentamento ter ocorrido no 

antigo Curral Del Rey, cuja população foi expulsa, ou incorporada à cidade na periferia, 

longe do traçado urbano racional e moderno da equipe do engenheiro Aarão Reis. O 

folheto possui apenas uma cronologia oficial da cidade e, no final, é feita uma crítica 

demandando melhorias urbanísticas. 

O vídeo conta uma história sobre Belo Horizonte, que foi construída no início da 

República, período em que Minas Gerais parecia uma “colcha de retalhos” de fazendas, 

e de disputas pelo poder político. Segundo essa narrativa, surgiu então a necessidade 

de uma nova capital, pois Ouro Preto estava em decadência e a vila do Curral Del Rei 

era um entreposto em terreno plano, cuja localização interessava à comissão de 

engenheiros que projetou a nova capital. O Curral d’el Rei foi destruído e a população 

expulsa. 

A narrativa desse processo é intercalada com lendas urbanas, fantasmas que 

assombram a cidade, como forma simbólica de questionar o progresso modernizador, 

que é também segregacionista - o vídeo lembra o tempo todo das populações que 

ficaram na periferia. Afirma que o projeto de Belo Horizonte é semelhante ao de Brasília, 
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pois ambas possuem bairros temáticos específicos. 

Ao final do vídeo, há um silêncio e ouvem-se sons de passos e um rosto sombrio 

é projetado na tapeçaria da sala, acompanhado de um grito de horror e de uma mulher 

feita assombração. Essa dramatização dos fantasmas pode ser interpretada como os 

conflitos históricos que se intercalam no vídeo com o projeto progressista da construção 

da cidade, sendo notável a mudança no áudio, de tons austeros para tons alegres e 

vice-versa. A finalização é com cenas panorâmicas da malha urbana de Belo Horizonte 

e da Cidade Administrativa, sobre a qual não se fala. Vale a pena reproduzir o trecho 

final narrado a seguir, que permite perceber o fechamento dado ao assunto, como se 

solucionasse o problema da dispersão territorial, enaltecendo mais uma vez o mote da 

diversidade cultural: 

Durante todo o século XX, a capital dos mineiros fez tudo para apagar 
as marcas de seu passado em busca de tornar-se uma metrópole 
moderna. Chegou ao novo milênio como o terceiro centro urbano do 
país, com mais de 2 milhões e meio de habitantes. Hoje podemos dizer 
que Belo Horizonte tem cumprido sua missão de sintonizar Minas 
Gerais com o mundo moderno e com a sociedade industrial 
urbanizada. Foi construída para unir as partes em que se dividia a 
nação brasileira, para absorver as várias culturas de Minas e do 
mundo, e para colocar, lado a lado, os tempos de futuro e progresso e 
o passado da origem europeia, africana e indígena. Nos cruzamentos 
de Belo Horizonte, várias tradições, culturas e tempos se encontram, 

se transformam e são reescritos todos os dias, por todos nós80. 
 

No texto de consultoria, Heloisa Starling explica a relação entre fantasma e 

abandono das populações pobres na periferia, em uma cidade que apagou as marcas 

do seu passado; a cidade é então, impedida de acumular memórias devido às 

transformações urbanísticas. Nas palavras da autora: 

A incongruência de um projeto de modernização artificial e intrusivo 
num ambiente como esse, essencialmente passivo, paroquial e 
acanhado, deu a Belo Horizonte a reputação muito ambígua de ser, 
desde seu começo, uma cidade de aspecto insólito e espectral. Tal como 
ocorreria em Brasília, quase sessenta anos depois, o projeto da nova 
capital de Minas Gerais trazia a marca da construção de uma cidade 
de população segregada, dividida em setores bem planejados e 
cercada espacial e fisicamente pela avenida do Contorno, uma espécie 
de membrana protetora do ambiente urbano feita para impor barreiras 
à participação e ao uso desse ambiente por largas camadas da 
população81. 
 

Já o texto de consultoria de Renato Pena comenta sobre o contexto que levou à 

construção de Belo Horizonte, a disputa de Minas Gerais e São Paulo e a crise 

 
80  HISTORIA DE BH E SEUS FANTASMAS. Gringo Cardia. Rio de Janeiro: Mesosfera, s/d. 

Arquivo digital (mp4), duração total: 00:11:21. Vídeo disponível na sala História de Belo Horizonte, do 
Memorial Minas Gerais Vale 
81  STARLING, Heloisa Maria Murgel. Fantasmas de Belo Horizonte. p. 3. (Texto de consultoria 

para o Memorial Minas Gerais Vale, Projeto República-UFMG). 
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econômica relacionada às oligarquias. Nos primeiros anos de Belo Horizonte, a 

população ainda não era muito numerosa, o que mudaria a partir dos anos 1920, início 

da expansão da cidade, e somente nos anos 1940 haveria um amadurecimento da 

cidade, com o governo de Juscelino Kubitschek, a industrialização, a construção da 

Pampulha, a verticalização da cidade. Após a redemocratização, o uso do espaço 

público torna-se uma pauta importante, bem como a mobilidade urbana e o 

desenvolvimento de grupos artísticos. 

Por fim, o texto de consultoria de Carlos Antônio Leite Brandão retoma a ideia 

de que Belo Horizonte foi uma entrada para o modernismo, um lugar entre o passado 

barroco e o futuro, entre a província e a metrópole; havia um descompasso entre o 

traçado urbano moderníssimo e as pessoas, ainda poucas e de postura interiorana. Nas 

palavras de Brandão: 

Belo Horizonte é, menos que produto, o artifício da invenção de uma 
república brasileira. (...) Lugar de encontro e de possibilidades 
inesperadas, a esquina é a metáfora da relação de Belo Horizonte com 
as outras partes do Estado. Povoada por imigrantes de várias regiões 
e culturas de um Estado tão vário. (...) Belo Horizonte não foi pensada 
para ser estática, mas para expandir-se e refundar-se de tempos em 
tempos, como podemos verificar nas projeções do engenheiro Aarão 
Reis para as áreas situadas fora da linha da Contorno82. 

 

Figura 25 – Sala História de Belo Horizonte 

Fonte: fotografia da autora, 2016 

 
Terceiro pavimento (Produtores) 

No terceiro pavimento, dedicado à produção cultural mineira, é composto de 5 

salas expositivas.

 
82  BRANDÃO, Carlos Antônio Leite. A cultura de Belo Horizonte: a fundação e o sentido da nova 

capital. P. 5. (Texto de consultoria para o Memorial Minas Gerais Vale, Projeto República-UFMG). 
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A sala Celebrações é uma das que possui mais informações. No totem afirma- 

se que “as manifestações culturais em Minas Gerais são marcadas pela diversidade, 

pelo colorido e pela vitalidade”, retomando-se a ideia de mistura das três raças e de 

suas culturas, bem como a marca da religiosidade nas artes populares. 

É uma sala mediana, o piso é um carpete listrado, há quatro vitrines com peças 

de artesanato representando algumas das festividades religiosas do estado. Há um 

texto em plotagem sobre o Museu do Bordado, também em Belo Horizonte, com 

algumas peças expostas em quadros envidraçados e com legenda. Há ainda a 

reprodução de um altar de oração, com imagens de santos, enfeites, tambores, sem 

distinção de qual manifestação ou corrente pertencem, no alto, há um vídeo com 

apresentação randômica de trechos de manifestações culturais, sem textos. Numa outra 

parede há uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, em outra uma escultura do 

símbolo de Espírito Santo. O teto está repleto de papeis coloridos recortados em formato 

de bordados. Numa outra parede ainda há um texto falando sobre a congada. Ainda 

nesta sala há um nicho com texto e vídeo projetado em tela LCD sobre a tradição da 

viola, símbolo da música caipira. Nem sempre é possível relacionar as imagens às 

manifestações, dada sua variedade e pouco esclarecimento sobre suas especificidades 

ou regiões em que ocorrem. 

No primeiro vídeo há imagens e áudios de grupos culturais, cenas das 

festividades e breves textos explicativos. No vídeo sobre viola caipira, são apresentados 

trechos de entrevistas de violeiros mostrando a variedade dos tipos de sons de violas e 

ritmos, há também textos concisos sobre alguns que se destacaram nessa arte. 

Essa sala possui três folhetos, o primeiro é uma lista com os resumos das 

seguintes festividades: cavalhada, congado, Corpus Christi, encomendação das almas, 

festa de Santa Cruz, festas juninas, folia de reis, folia e dança de São Gonçalo, 

pastorinhas, ritual de benzeções, ritual de capina e Semana Santa. Todas essas festas 

são de cunho religioso ou folclórico, bem como as fontes citadas83. Já nos textos de 

consultoria, dois deles tratam dessas festividades, e um especificamente dos congados 

e reinados: uma celebração do sagrado e das memórias da África, que têm sua tradição 

ligada aos escravos, era nos festejos que ocorria uma subversão da ordem social e 

celebravam a ancestralidade. O texto de Leda Martins explica que a memória desse 

passado está na performance do ritual: 

Essa recriação dos vestígios e reminiscências de uma ancestral 
organização social remete-nos ao papel e função do poder real nas 
sociedades africanas transplantadas para as Américas, nas quais os 

 
83  MARTINS, Leda Maria; PEREIRA, Edimilson de Almeida. Celebrações festivas em Minas 

Gerais. DORNELLES, Maria Amélia. Artesanato mineiro. LIMA, Marcela Telles Elian. Cantigas caipiras e 
causos. Folhetos da sala Celebrações. Ver Anexos. 
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reis, em sua suprema autoridade, representavam os elos maiores de 
ligação e de mediação entre a comunidade, os ancestrais e as 
divindades84. 

 

No segundo folheto, o tema é o artesanato, dividido em categorias: individual, 

familiar, coletivo, semi-industrializado, mas o artesanato mineiro é considerado único e 

vário, “um produto com alma” nas palavras de Maria Amélia Dornelles. Ela cita uma série 

de nomes do artesanato figurativo: Ulisses Pereira Chaves, Isabel Mendes da Cunha, 

Noemisa Batista dos Santos, dentre outros, que fazem, sobretudo, artesanato de temas 

religiosos, em seguida, lista outros nomes de artesãos por tipo de material que utilizam. 

Na primeira frase já assume a mineiridade, evidenciada na suposta relação de simbiose 

entre o homem e a terra por meio do artesanato, que é caracterizado como cultura 

popular. 

O texto de consultoria sobre artesanato possui tom “poético” no que se refere à 

inspiração de Minas Gerais como um todo. Novamente aqui, reitera-se a ideia de 

mineiridade, que relaciona homem e montanha e herança barroca que compõem a 

pujança cultural e única de Minas Gerais, como é possível identificar nos trechos a 

seguir: 

Artesãos mineiros, pastores da paixão e do espanto, tendo nas 
montanhas, não o limite, mas o desafio constante para o seu olhar, 
sonhos, observâncias e cismas, ideias e ideais de liberdade que 
nortearam esta explosão barroca, permanentemente presente na 
criatividade popular e erudita da gente mineira85. 
 

A autora cita alguns locais de produção artesanal em cerâmica, madeira, pedra- 

sabão, vidro, prata, latão, cobre, estanho, couro, porcelana, cestaria, bordados. Em 

seguida retoma a ideia de mineiridade: 

Falar de artesanato mineiro é falar de Minas Gerais e da nossa 
mineiridade. E, assim sendo, me vem à memória Antonio Francisco 
Lisboa e Athayde, artesãos mestres, pioneiros, que deram requinte 
barroco às nossas Igrejas. (...) Tudo no entorno destas Minas atrai o 
olhar e desperta emoção, aguilhoa o espírito e convida ao ato criador86. 
 

O terceiro folheto da sala se refere ao tema da viola caipira, cuja musicalidade 

portuguesa se misturou com os ritmos africanos, e a viola de origem árabe foi se 

adaptando Brasil afora; é um instrumento de acompanhamento musical das festividades 

já mencionadas, e ainda uma mediação com o sagrado. Há uma ênfase no papel dos 

músicos violeiros, como dever de memória, pois se tornam mediadores não só do 

sagrado, mas também de temporalidades, mantendo uma perseverança do passado no 

 
84  MARTINS, Leda Maria. As celebrações populares em Minas Gerais, p. 6. (Texto de consultoria 

para o Memorial Minas Gerais Vale, Projeto República-UFMG). 
85  DORNELLES, Maria Amélia. Artesanato mineiro: uma história de Minas, p. 2. (Texto de 

consultoria para o Memorial Minas Gerais Vale, Projeto República-UFMG). 
86  Ibid., p. 1. 
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presente, uma continuidade, demonstrando certa consciência histórica. 

O texto de consultoria de Joaci Ornelas sobre a viola caipira descreve-a como 

instrumento antigo e amplamente difundido pelo país: 

Instrumento que melhor traduz a alma dos brasileiros. (...) Permeada 
de histórias e mitos, a viola é mágica, mistura tristeza e alegria, tradição 
e contemporaneidade, é testemunha de que, contra todas as 
predições, ainda é possível continuar resistindo, e buscar naquilo que 
temos de mais nobre - a nossa arte - os significados da vida87. 

 
Figura 26 – Sala Celebrações 

Fonte: fotografia da autora, 2016 

 
A única sala que possui objetos museológicos consideráveis como acervo 

permanente é a do Vale do Jequitinhonha. São peças artesanais feitas por pessoas que 

vivem na região norte de Minas Gerais, que abrange o Vale do Jequitinhonha, cujos 

nomes estão nas vitrines que cobrem todas as paredes da sala. As obras possuem 

legenda, um indício de que essa sala é a que mais se aproxima de um museu tradicional. 

É a única que possui parede com texto mais extenso e em tom lírico, abordando 

aspectos da região, seu desenvolvimento e a ideia de fusão entre artista e artesão. Há 

um trecho de autoria de Maurício Figueiredo em outra plotagem sobre as diferenças 

regionais do estado, mesclando história e passado, o que resultou em uma arte singular. 

Nessa sala há ainda um vídeo sobre a produção artística na região. 

É uma sala mediana com cores suaves que dão destaque para o avermelhado 

das peças de barro e o colorido das tintas. Há uma parte com portinholas em que é 

possível abri-las e ver peças menores. Aqui os objetos são protagonistas, a partir deles 

é que foi feita uma apresentação e representação do Vale do Jequitinhonha. 

 
87  ORNELAS, Joaci. O caminho da viola caipira, p. 2 (Texto de consultoria para o Memorial 

Minas Gerais Vale, Projeto República-UFMG). 



73  

No folheto, há uma descrição poética do artesanato do Vale do Jequitinhonha, 

que não a distingue da arte. Marcado pelo onirismo "ativo e caudaloso", o pensamento 

do artesão do Vale seria erótico, não especulativo, mas operativo: “O Vale do 

Jequitinhonha é lição de ascensão e renovação”88. O autor faz uma comparação sutil 

entre lama e obra final, o que é esquecido e maltratado e a transformação em algo útil 

e belo, revertendo assim as possibilidades latentes, em uma região em que convivem 

pobreza material e riqueza cultural. Brandão fala de um "nós endurecido", 

provavelmente os intelectuais, os homens urbanos; pelo uso da primeira pessoa no 

discurso, parece uma catarse, uma descoberta do que estava adormecido nele mesmo. 

O vídeo dessa sala começa com um espetáculo musical, depois cenas de estradas de 

terra, crianças, sons de pássaros, beira de um rio, idosa em sua casa, artesãs 

esculpindo barro, não há áudio de narração. A monotonia do vídeo procura transmitir a 

monotonia do lugar e a dureza da vida no Vale do Jequitinhonha. 

Um dos textos de consultoria é poético (destinado para locução) sobre o 

artesanato do Jequitinhonha. Cria uma relação de que existe um “nós modernos” 

diferente dos artesãos, e que, estar distante deles é um prejuízo, pois não partilham da 

pureza e magia desse savoir faire. Outro texto é um poema de autoria de Carlos Antônio 

Leite Brandão sobre o barro, o homem, o Vale do Jequitinhonha, as mãos que executam 

as obras: 

O pensamento do artesão (...) não é especulativo como o do 
intelectual, mas operativo e dependente da execução: pensa na 
medida em que molda e sonha; verbaliza na medida em que esculpe; 
inventa ideias na medida em que talha, não antes; sintetiza imaginação 
e vontade e acorda o espírito que habita nos músculos, colocando-os 
para trabalhar89. 

 
88  BRANDÃO, Carlos Antônio Leite. Os artesãos do Jequitinhonha, p. 8. (Texto de 

consultoria para o Memorial Minas Gerais Vale, Projeto República-UFMG). 
89  BRANDÃO, Carlos Antônio Leite. Os artesãos do Jequitinhonha, p. 13-14. (Texto de consultoria 

para o Memorial Minas Gerais Vale, Projeto República-UFMG). 
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Figura 27 – Sala Vale do Jequitinhonha 

Fonte: fotografia da autora, 2016 

 
A sala Vale foi feita a pedido da própria Vale como uma contrapartida, servindo 

como um marketing da empresa. É uma sala mediana toda verde (no tom do logotipo 

da empresa), em que há uma cabine na qual os visitantes entram para tirar fotos de si 

mesmos, depois essas fotos passam num vídeo do lado de fora da cabine. A ideia é que 

o visitante se coloque e se sinta coparticipante da história do Memorial, numa estratégia 

de associação que transborda para a própria empresa. A sala tem três estações 

interativas em que é possível ouvir sobre temas relacionados à empresa. 

Essa sala não possui folheto, nem texto de consultoria, mas há um vídeo 

institucional sobre outras ações da Vale e sobre a restauração do edifício do Memorial, 

cujo projeto procura contrastar o edifício centenário com a moderna e rica cultura 

mineira. Real e virtual se complementam para reconstruir o universo da diversidade 

mineira. A Vale aceitou patrocinar o projeto, pois ele contempla preservação e inovação, 

criatividade e tecnologia com respeito às origens. O vídeo afirma que o conceito de 

transformação se aplica no trabalho cotidiano da Vale, com os recursos minerais que se 

tornam bens de consumo presentes no cotidiano das pessoas. Deriva daí a ideia de 

sustentabilidade, prestigiando as comunidades em que a Vale atua, o respeito à 

diversidade, a valorização e incentivo à cultura. A frase final é quase um slogan: 

“transformando esse antigo patrimônio público em um novo patrimônio para o público”. 
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Figura 28 – Sala Vale 

Fonte: fotografia da autora, 2016 

 
No totem de entrada da sala O Espetáculo Mineiro há uma ênfase na ideia de 

criação artística pujante no estado de Minas Gerais, desde o passado mais antigo. A 

sala é como um cinema com arquibancada para os visitantes sentarem e assistirem os 

vídeos projetados na tela sobre diversos tipos de manifestações artísticas voltadas para 

o universo do espetáculo, sobretudo o teatro, grupos de dança, música, shows e 

entrevistas. Não possui folheto, nem texto de consultoria. 

 
Figura 29 – Sala Espetáculo Mineiro 

Fonte: <http://www.memorialvale.com.br/ambiente/pavimento-3/>. Acesso 
em 12 abr. 2017. 

 
A sala Modernismo Mineiro é uma sala de escala mediana, com elementos que 

fazem referência à arquitetura modernista, como cobogós e pilotis. É uma sala, 

sobretudo escura por causa das projeções de imagens na mesa tátil, que possui formato 

curvilíneo remetendo às linhas de Oscar Niemeyer. Nessa mesa é possível selecionar 

alguns temas próprios do modernismo, sejam eles específicos de Minas Gerais, do 

Brasil ou do mundo que projetam na mesa um breve resumo do tema selecionado. 

http://www.memorialvale.com.br/ambiente/pavimento-3/
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Em uma parede há uma tela de LCD com lista de outros temas relativos ao 

modernismo em formato de vídeos, com 47 subtemas, dentre os quais há trechos de 

entrevistas do arquiteto Oscar Niemeyer, da arquiteta Maria Lucia Malard e do poeta 

Affonso Ávila. O texto presente no totem de entrada traz uma afirmação que perpassa 

muitos dos questionamentos acerca desse período: afirma-se que a arte moderna teria 

aberto caminho para o diálogo entre a “tradição” e o “novo”. 

Há três folhetos sobre modernismo: no Brasil, em Minas Gerais e no mundo. 

Sobre o modernismo no Brasil, o texto de Eneida Maria de Souza aponta para as 

constantes revisões do conceito de modernidade, faz um panorama da Semana de Arte 

Moderna, de 1922 e o sentido de revolução artística. O texto prossegue pinçando 

elementos do modernismo, com aporte cronológico. Segundo Souza, os modernistas 

mineiros buscavam unir o projeto poético com o urbano, um estímulo dos modernistas 

paulistas, e ainda a valorização de ideais republicanos e progressistas90. 

O texto de consultoria, da mesma autora, traz um trecho que destacamos, pois 

auxilia na compreensão de como o modernismo, apesar de desejar romper com o 

passado, calcava-se também nele: 

A pretensa continuidade atendia ao apelo político de Kubitschek, 
disposto a atar os fios da história moderna com a lição vanguardista do 
passado. As rasuras e descompassos temporais são apagados em 
nome da repetição e do retorno do que se afigura como contínuo e 
igual, desde que o propósito servisse a interesses voltados para as 
redefinições históricas do nacionalismo e do populismo91. 

 

Sobre o modernismo em Minas Gerais, no folheto, o sonho republicano de ser 

moderno expresso na construção da nova capital mineira, seus edifícios em estilo 

eclético e sob as bases de um traçado urbano racionalista. Sua fundação mostrava a 

“contradição inegável de um simulacro estético”, uma “identidade nacional simulada”92. 

O texto segue com diversos exemplos de como o modernismo se manifestou em Minas 

Gerais, a exemplo do Movimento Verde, que ocorria em Cataguases, e que abrigou 

Humberto Mauro, no qual a “reflexão sobre a tradição [era] condizente com a tendência 

modernista de reinterpretação do passado”93. A remodelização da cidade nos anos 1930 

e 1940, com o projeto desenvolvimentista de JK, trouxe os marcos da arquitetura 

modernista, cuja síntese está em Oscar Niemeyer: “em lugar de uma recusa explícita ao 

passado, a seleção de repertórios formais considerados ‘genuinamente brasileiros’”94, 

 
90  SOUZA, Eneida Maria de. O modernismo no Brasil. Folheto da sala Modernismo. Ver Anexos. 
91  SOUZA, Eneida Maria de. O modernismo no Brasil, p. 15. (Texto de consultoria para o Memorial 

Minas Gerais Vale, Projeto República-UFMG). 
92  BRASILEIRO, Vanessa Borges; CAMBRAIA, Junia Mortimer. O modernismo em Minas Gerais. 

Folheto da sala Modernismo. Ver Anexos. 
93  Ibid. 
94  Ibid. 
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além disso a Escola de arte fundada em 1944 por Alberto da Veiga Guignard. 

O texto de consultoria sobre modernismo em Minas Gerais está alinhado ao do 

folheto, porém mais desenvolvido e detalhado como se nota no trecho a seguir: 

A fundação de Belo Horizonte abrigava em si, além de um aparente 
corte entre passado e futuro, a contradição inegável de um simulacro: 
havia não somente o simulacro político de uma positivista república 
federativa sendo incongruentemente regida por uma oligarquia 
imperial, como também o simulacro de pastiches e colagens 
arquitetônicas que se referenciavam num passado de além-mar, 
criando uma identidade nacional simulada95. 
 

Com relação à produção estética, as autoras questionam: “Se aos modernistas 

era fundamental fazer da Arquitetura a síntese entre forma e função, necessário seria 

investigar novas técnicas construtivas capazes de expressar coerentemente os 

princípios modernos”96. Prosseguem as autoras: 

Em Minas, a construção da linguagem modernista se completou na 
sedimentação dos valores estéticos, funcionais e técnicos propostos 
pelos pioneiros europeus, relidos através das letras de Lucio Costa e 
dos traços de Oscar Niemeyer. A nova geração, formada pela Escola 
de Arquitetura da Universidade de Minas Gerais, ansiava por expressar 
tais valores, em recusa explícita ao conservadorismo eclético97. 
 

O final do texto termina em um elogio do modernismo mineiro, que foi capaz de 

sair “dos limites das Alterosas e galgaram uma arte que, de mineira, tornou-se maior”98.  

O folheto sobre o modernismo no mundo comenta sobre as escolas do 

Modernismo e seu intuito de encontrar novas configurações artísticas, acompanha uma 

lista de principais obras e artistas desse movimento. Já no texto de consultoria, Letícia 

Malard alerta inicialmente para a superficialidade com que o texto terá que tratar do tema, 

por sua vastidão, afirma que existem modernismos, conjuntos de visões diversas. Traz 

uma lista de nomes de artistas, algumas obras, e uma série de alguns movimentos 

vanguardistas, algumas das principais características, como o experimentalismo, a 

temática do efêmero e da renovação. 

 
95  Idem. O modernismo em Minas Gerais, p. 2. (Texto de consultoria para o Memorial Minas Gerais 

Vale, Projeto República-UFMG). 
96  Ibid., p. 5. 
97  Ibid., p. 13. 
98  Ibid., p. 15. 
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Figura 30 – Vista parcial da Sala Modernismo99 

Fonte: fotografia da autora, 2016 

 
Ainda no terceiro pavimento, em um dos corredores, há uma plotagem sobre os 

museus mineiros, acompanhado de um vídeo em que são apresentados vários museus 

e centros culturais do estado, cujo intuito é enfatizar a importância da democratização 

da memória. Nesse mesmo corredor, há também uma lista de nomes de alguns artistas 

mineiros que não têm salas no Memorial, como homenagens suplementares, e por fim, 

há outra tela com vídeos sobre artistas plásticos mineiros. 

Em outro corredor do terceiro pavimento, há um painel com diversos círculos 

coloridos tratando e problematizando muitos dos temas expostos no Memorial. São 

comentários e pontos de reflexão, com várias ideias soltas entre si: é o único momento 

em que aparecem explicitamente os três eixos do projeto expográfico (Minas Imemorial, 

Polifônica e Visionária). 

Questionam-se ali alguns conceitos tais como o das Minas montanhesas, o de que 

não havia só mineração em Minas Gerais, o de que Minas Gerais é o lugar da liberdade, 

mas também do conservadorismo, há trechos da literatura, poemas que instigam a 

essas questões e a valorização da mineiridade, da diversidade e da experiência. Nesse 

mesmo painel apresentam-se as ideias centrais do projeto do museu. Mas não possuem 

o apelo visual, não chamam a atenção dos visitantes como as demais salas. 

Vemos esse painel como repertório diverso de potencialidades a serem 

trabalhadas na exposição de longa-duração. Seguem abaixo alguns dos trechos 

transcritos: 

 
99  Os cobogós dessa sala são inspirados na casa do embaixador Moreira Salles, sede do (Instituto 

Moreira Salles) IMS, no Rio de Janeiro. 
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Figura 31 – Painel de fragmentos sobre o Memorial e Minas Gerais 

Fonte: fotografia da autora, 2016 

 
O primeiro trecho que destacamos resume o próprio Memorial: “Condensar 

Minas Gerais numa antologia não será o mesmo que prender o mar na garrafa? Ou 

fazer passar a Serra da Mantiqueira pelo fundo de uma agulha?”100, de autoria de Carlos 

Drummond de Andrade. Esse trecho ambiguamente mostra que toda seleção de temas 

sobre Minas Gerais é limitada e incompleta, sendo justamente uma seleção que originou 

o MMGV. 

Nessa seleção, os curadores estão cientes de que a complexidade de Minas 

Gerais não cabe em 19 salas, mas insistem em tentar traçar um perfil que represente a 

diversidade cultural do estado: 

Já o poeta alertara para a possibilidade da empreitada ainda que não 
a tenha recusado, e senhor de melhores meios para fazê-lo. Tenta-se 
aqui, também, uma introdução à fisionomia moral dos mineiros. Os 
riscos inerentes são sabidos: o perigo de perpetração do panegírico; a 
ameaça de acabar em elogio em boca própria; o risco de fixar, como 
se de geologia se tratasse, o que é do território do cambiante, do 
desejo, do ambivalente, do inumerável. Sabe-se disso, são conhecidos 
os riscos envolvidos, e isso não tem impedido que gerações se 
debrucem sobre o tema, que, sendo, talvez, um retrato na parede, 
ainda pode doer101. 

 

O trecho a seguir coloca, finalmente em um mesmo conteúdo, outro aspecto da 

 
100  ANDRADE, Carlos Drummond de. Painel do Terceiro Pavimento do Memorial Minas Gerais 

Vale. 
101  Sem autoria. Painel do Terceiro Pavimento do Memorial Minas Gerais Vale. 



80  

história mineira para além da celebração, sinalizando para uma análise mais complexa 

sobre a sociedade mineira que não transparece nas 19 salas da exposição de longa- 

duração: 

A história de Minas Gerais tem reproduzido, em grandes linhas, certos 
impasses e características básicas da história brasileira. Se há 
diversos e significativos motivos para se acreditar em nossa 
capacidade criativa e vocação para liberdade, quando são lembrados 
nomes como Antônio Francisco Lisboa, Joaquim José da Silva Xavier, 
Teófilo Otoni, Carlos Drummond de Andrade, Pedro Nava, entre outros, 
de outro lado, há, também, ponderáveis razões para lembrar-se o 
quanto, aqui, foram, e são, fortes o conservadorismo e o apego à 
concentração da renda e da riqueza, a permanência da exclusão 
social102. 

 

O painel apresenta pontos de vista diversos e até opostos, como este mais 

conservador: 

O Brasil é um imenso litoral. O litoral é o mundo, é o progresso, é a 
novidade, é a importação contínua de ideias, de raças, de valores 
diferentes, de tudo o que a circulação do mundo nos permite ser. Minas 
é a montanha. É a estabilidade. É a duração. É a permanência. A ação 
da montanha sobre o litoral não é apenas conservar o que só nas 
montanhas ou, quando muito nos campos, se preserva. É também 
corrigir o que o dinamismo cosmopolita carreia continuamente às 
nossas plagas103. 
 

E este ponto de vista, mais liberal, que coloca inclusive o século XIX como 

período relevante no continuum da história mineira – vale lembrar que nenhuma sala 

expositiva se remete a esse período: 

Minas Gerais no século XIX teve papel tão importante na consolidação 
do império quanto teve papel decisivo na construção republicana. Nos 
dois processos houve mineiros que estiveram ao lado da ordem 
conservadora, mas houve quem estivesse ao lado das lutas sociais, da 
autonomia e da ampliação dos direitos para as maiorias. Se houve 
campeões do conservadorismo, houve gente, de valor inestimável, que 
sintetizou o melhor da vocação mineira para a liberdade e a 
solidariedade104. 
 

Conforme análise proposta nesta pesquisa, a relação entre mineiridade e 

brasilidade não é gratuita e aparece explicitamente nas palavras de Franklin Oliveira: 

Falar de Minas, não se perca de vista, é, sobretudo, falar do Brasil, que 
Minas é sua mais perfeita síntese: estou convencido de que ninguém 
compreenderá Brasil, na complexa densidade de suas raízes, e 
portanto estará em condições de empenhar com sábia lucidez a tarefa 
ciclópica de sua transformação, senão conhecer toda a intimidade da 
civilização do ouro e dos diamantes: a sua estrutura econômica, a sua 
ordem política, a sua dimensão espiritual105. 

 
102  Sem autoria. Painel do Terceiro Pavimento do Memorial Minas Gerais Vale. 
103  LIMA, Alceu Amoroso. A Voz de Minas. Painel do Terceiro Pavimento do Memorial Minas Gerais 

Vale. 
104  Sem autoria. Painel do Terceiro Pavimento do Memorial Minas Gerais Vale. 
105  OLIVEIRA, Franklin. A morte da Memória Nacional. Painel do Terceiro Pavimento do Memorial 

Minas Gerais Vale. 
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Museu de experiência 

No site do Memorial, consultado inicialmente em setembro de 2015, era possível 

notar que as ideias centrais sobre seu conceito permaneciam, apesar de haver 

mudanças periódicas de layout e textos do site, como serão apontadas a seguir: 

Para se conhecer a verdadeira riqueza cultural de Minas Gerais e a 
autêntica maneira de ser, sentir e ver do povo mineiro é preciso 
mergulhar nos ‘tesouros’ protegidos no Memorial Minas Gerais Vale, 
instalado na cidade de Belo Horizonte. Nos seus espaços estão 
expostas a alma e as mais ricas tradições mineiras, contadas de forma 
original e interativa, em cenários reais e virtuais que se misturam para 
criar experiências e sensações incomparáveis106. 

Oito meses depois, em novo acesso ao site, notou-se uma ligeira mudança, 

denotando uma preocupação em apresentar o Memorial também como lugar de 

questões contemporâneas, mas o faz diminuindo a importância do “recorte histórico” 

adotado: 

Caracterizado como MUSEU DE EXPERIÊNCIA, o Memorial Minas 
Gerais Vale traz a alma e as tradições mineiras contadas de forma 
original e interativa. Cenários reais e virtuais se misturam para criar 
experiências e sensações que levam os visitantes do século XVIII ao 
século XXI. Longe de dar visibilidade apenas a um recorte histórico, o 
Memorial coloca em contato direto presente e passado promovendo, 
com esse gesto, outras formas de aproximação do público com as 
questões que atravessam nosso tempo107. 

Esse trecho destacado refere-se diretamente a uma prática que tem sido comum 

nos museus contemporâneos que é a tentativa de aproximação entre passado e 

presente, suprimindo o tempo histórico, sob o argumento de diferenciar o MMGV dos 

museus de história “tradicionais”, buscando dialogar com questões atuais. A supressão 

do tempo histórico é resultado da expansão do historicismo, em que nada mais é 

duradouro, desde os produtos até a extensão do próprio presente, assim, o museu 

compensa essa perda de estabilidade, de tradições vividas à semelhança dos lugares 

da memória de Pierre Nora. Nas palavras de Andreas Huyssen: 

Ele oferece formas tradicionais de identidade cultural a um sujeito 
moderno desestabilizado, mas a teoria não consegue reconhecer que 
estas tradições culturais têm sido, elas mesmas, afetadas pela 
modernização, através da reciclagem digital mercadorizada108. 

Esse argumento do qual partem esses museus – o de que os museus de história 

“tradicionais” não lidam com questões atuais – além de generalizante, equivoca-se na 

 
106  Texto inicial da página da web:<http://goo.gl/PmoHyk>. Acesso em 20 de setembro de 2015. 
107  Texto inicial da página da web: <http://goo.gl/PmoHyk>. Acesso em 26 de maio de 2016, grifo 

nosso. 
108  HUYSSEN, Andreas. Seduzidos pela memória. Trad. Sergio Alcides. Rio de Janeiro: Aeroplano, 

2004, p. 29. 

http://goo.gl/PmoHyk
http://goo.gl/PmoHyk
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medida em que, por definição, todo museu é histórico. Isso significa que responde às 

necessidades de seu tempo presente propostas pelo menos pela visão curatorial, que 

são fruto de seu próprio tempo. São tais necessidades, apresentadas pela curadoria, 

que variam entre usar uma linguagem mais moderna, podendo, ao mesmo tempo, 

manter uma narrativa antiga, ou usar uma linguagem mais antiga, mantendo uma 

narrativa moderna109: 

Eu não queria um museu de peças (...) no Memorial eu não partiria de 
coleções, de objetos (...) eu já sabia claramente, meu recorte era 
tecnologia, inovação, imersão, experiência, vivência... por isso o 
Gringo Cardia, por isso um cenógrafo, porque eu sabia que a 
expografia seria o coração desse negócio. Não era uma coleção de 
objetos que encerrasse em si a história da civilização de Minas Gerais. 
E aí eu sabia que a tecnologia, sobretudo a potência do audiovisual, 
pra um estado marcadamente de primado visual do barroco, seria a 
melhor forma de comunicação (...) eu sabia que um dos principais 
problemas seria tecnologia sem conteúdo, não era um Disneylândia 
(...) [A preocupação era] que tipo de domínio de linguagem visual criaria 
a identidade desse memorial110. 

Na revista Projeto Design, há um pequeno texto sobre o MMGV que explica 

como foi o processo de criação do Memorial e que intenções expográficas havia, sem 

nenhuma menção ao caráter instrutivo, informativo ou crítico do Memorial. De acordo 

com o texto, “Gringo Cardia alerta que o propósito de seu trabalho foi mesmo criar um 

estranhamento, um choque entre preservação/restauro e moderno/tecnológico”111. O 

trabalho de Cardia é caracterizado por haver “certa representação teatral e linguagem 

pop aliadas à tecnologia de ponta”, vale citar: 

É o que Cardia denomina museu sem legendas, com temas 
condensados em núcleos cenográficos e multimídia. “O público 
contemporâneo entende por notas”, opina o curador, que dedicou 
grande parte do trabalho à concepção de mais de meia centena de 
vídeos e das instalações interativas112. 
 

À luz dessas afirmações, a exposição de longa-duração procura dar visibilidade 

a ícones de Minas Gerais, pessoas (Guimarães Rosa, Sebastião Salgado, para citar 

apenas alguns), lugares (cidades históricas de Ouro Preto e Diamantina, por exemplo) 

e episódios notáveis do presente (artesanato do Vale do Jequitinhonha) e do passado 

(Inconfidência Mineira ou modernismo mineiro). São representações de uma trajetória 

do estado mineiro que remetem a um passado ou a manifestações que ocupam um 

imaginário e uma memória legitimados que, no MMGV, adquirem visibilidade e 

 
109  Leia-se aqui sem efeito de valoração hierárquica entre passado moderno e antigo. 
110  SANTA ROSA, Eleonora. Entrevista concedida a Viviane Vitor Longo. Belo Horizonte, 25 nov. 

2016. 
111  GRUNOW, Evelise. Cenografia teatral torna acessível trabalho de pesquisa. In: Revista Projeto 
Design, n. 374, 2011. Disponível em: <https://goo.gl/BIxPB8>. 
112  Ibidem. 

https://goo.gl/BIxPB8
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materialidade na exposição. 

Nesse ponto, o MMGV expõe uma diversidade de temas sobre Minas Gerais, 

dando a impressão de que está abrangendo toda a complexidade do estado, mas 

apesar de seu discurso – que já é em si uma tentativa totalizante – obviamente há uma 

seleção de elementos do que vai ou não ser representado na exposição e as razões 

para isso é que precisam ser compreendidas. 

As representações fragmentárias são perceptíveis ao se lançar o olhar sobre o 

conjunto das salas de exposição do MMGV, que são bastante diversas e independentes 

entre si e em suas linguagens, mas não necessariamente lançam luz umas sobre as 

outras. A narrativa não conforma assim, uma ideia de conjunto. 

O MMGV não possui um setor de pesquisa, o que leva a instituição à reprodução 

em detrimento da produção de conhecimento. O eixo interpretativo reproduzido à 

exaustão na exposição é a mineiridade, expressão formulada ainda no período 

modernista, evidente principalmente nas políticas de preservação patrimonial de 

Gustavo Capanema e Afonso Arinos de Mello Franco. Com o passar do tempo, o 

assunto adquiriu novas tonalidades, procurando explicar quem são os mineiros, como 

se formou o estado, quais suas principais manifestações culturais e porque tudo isso 

merece ser lembrado e fixado em um espaço museológico como o Memorial, o que será 

abordado no capítulo seguinte.
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CAPÍTULO 2 – A MINEIRIDADE COMO QUESTÃO CURATORIAL 

Neste capítulo, pretendemos discutir como o tema geral da exposição de longa- 

duração do Memorial – a identidade mineira – está intimamente associada à 

mineiridade, uma noção profundamente difundida nas práticas interpretativas de caráter 

intelectual e artístico, bem como nas políticas culturais relativas a Minas Gerais. 

Faremos uma aproximação dessa noção, aproximando-a também de estudos que 

discutem a construção da identidade nacional, pois ambas estão vinculadas e tiveram 

processos de consolidação semelhantes. Também apontaremos como a opção pela 

mineiridade, apoiada, sobretudo em indicadores culturais e políticos existentes nas 

antigas áreas urbanizadas da grande mineração do ouro e dos diamantes, coincide com 

interesses institucionais da Vale S.A., cuja inscrição extrativa no território mineiro 

coincide, em grande parte, com as áreas geográficas e processos históricos enaltecidos 

pelo MMGV. Nesse sentido, cumpre examinar como a Vale associa-se à uma 

atualização da mineiridade, o que a torna um agente contemporâneo e um novo 

protagonista dessa tradição. 

Uma tradição chamada mineiridade 

Nas justificativas do PRONAC, no Projeto Museográfico e nas publicações 

anuais do Memorial fica clara a intenção de fazer com que o MMGV seja uma instituição 

em grande parte voltada para o lazer e para o turismo. O discurso histórico de que a 

instituição se vale para dialogar com o público que considera alvo legitima um imaginário 

já consagrado e mítico sobre Minas Gerais. 

O estabelecimento conceitual de uma identidade mineira, que se tornou 

paulatinamente oficial pelo Estado, tem raízes no pensamento e na literatura da primeira 

metade do século XX e se relaciona fortemente com a construção de paradigmas 

identitários para a própria nação, cunhada por intelectuais modernistas a partir da 

década de 1920. Tal processo articulou não apenas literatos, artísticos e políticos de 

Minas Gerais, mas envolveu agentes de várias partes do país, especialmente de São 

Paulo e do Rio de Janeiro, que ecoaram certos contornos da identidade mineira e da 

“mineiridade” como nexos de construção da própria identidade nacional. 

O MMGV apresenta em sua exposição de longa-duração descrita no capítulo 

anterior, algumas temáticas que compõem o que é chamado de mineiridade, uma 

construção que definiu certas características como associadas ao povo mineiro, 

construção homogeneizante que ressaltou certos traços, tornando muitos outros 

opacos. Tais peculiaridades acabavam também por justificar um protagonismo histórico 

e contemporâneo dos mineiros, que se estende desde sua atuação no campo artístico 
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até sua atuação política. O que caracterizaria o mineiro é, portanto, o que o torna único 

e, por vezes, inovador em relação aos demais brasileiros, condição que o tornaria um 

líder natural do processo de construção da nação. 

Apresentamos na lista a seguir os principais elementos que identificamos como 

características e valores da mineiridade, presentes no discurso da exposição do MMGV: 

 Universalidade 

 Identidade do sujeito moderno 

 Minas inconfidente e Minas melancólica 

 Protagonismo na produção audiovisual 

 Artistas de vanguarda e projeção internacional 

 Ação política mineira como fator determinante 

 Liberdade 

 Ancianidade, raízes, eventos remotos de grande importância 

 Questão étnica, em que o mineiro é, por definição, mestiço 

 Minas Gerais hospitaleira 

 Barroco como “o espelho do sentimento de um povo” 

 Astúcia e discrição do mineiro 

 Republicanismo 

 Reificação de um passado glorioso barroco, continuidade com 

1889 (República) e modernismo 

 Importância econômica da fazenda mineira e afinidade com a vida rural 

 Espetáculo e pujança criativa 

 Simbiose entre homem e terra 
 

Supomos que tais elementos operam um engajamento que deve despertar no 

visitante mineiro a noção de pertencimento, enquanto no visitante turista uma 

admiração. Tais objetivos associam uma intenção de inserção da cidade e da Praça no 

âmbito internacional, o que abordaremos no capítulo 3, e retoma uma tradição 

interpretativa (mineiridade) que ganha novos contornos, mais associados a valores 

contemporâneos da crítica de arte e dos historiadores, que permitem renovar velhas 

definições identitárias. 

A ex-secretária de Cultura do Estado de Minas Gerais, Eleonora Santa Rosa, 

nos relatou, em entrevista, que foi convidada para elaborar uma destinação para o 

antigo prédio da Secretaria de Finanças e que, partindo de um repertório extenso de 

estudo sobre a cultura mineira, em sua passagem pela Fundação João Pinheiro, 

concebeu o projeto com viés enciclopédico, no sentido da multiplicidade de assuntos 

que aquele equipamento cultural traria ao público. A proposta então, no MMGV, seria 

apresentar uma mineiridade renovada:
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Uma das discussões que há muito tinha na Fundação João Pinheiro é 
essa coisa da memória de Minas Gerais. Um dia, quem sabe, um lugar 
pra se reunir uma coisa sobre a referência da história de Minas Gerais. 
Então me veio: por que não um memorial da história de Minas Gerais? 
Mas não a história vetusta, a história oficial, na história da mineiridade 
conservadora, anacrônica, obsoleta embora, criticamente, se tivesse 
que tocar nisso. Mas não seria eleger a Minas Gerais do século XIX, a 
Minas Gerais pastoril, a Minas Gerais golpista, a Minas Gerais 
conservadora, seria a Minas Gerais do século XVIII, urbano, 
cosmopolita, a Minas Gerais do século XX, industrializadora, 
descortinadora de processos de ocupação muito interessantes. Então 
era justamente entender essa mineiridade, a complexidade em torno 
dessa figura, e não vender aquele estereótipo do mineiro, da 
mineiridade, do mineiro em cima do muro. Não abdicar dos traços, do 
caráter ou da personalidade do mineiro, mas abrir isso numa visão 
muito mais contemporânea e muito mais... uma leitura sincrônica do 
passado, e não anacrônica do passado. O passado em sincronia. O 
XVIII emendando no XXI113. 

Quando questionada sobre a relação do Memorial com o turismo, Santa Rosa 

explica que além de atrair a população local, houve um pedido do governador (Aécio 

Neves) para que os pontos turísticos fossem levados em consideração. Assim, a 

intenção era apresentar “uma Minas Gerais não tacanha, não ‘jeca’”, pois essa é uma 

dimensão diminuta do estado, se resume ao folclore (lendas e mitos), que tem o seu 

lugar, merece atenção e provém de uma história oral forte. O problema, para Santa 

Rosa é a distorção e a exacerbação desse lado que faz sim parte da formação do 

estado, mas que é tratado, segundo a entrevistada, de modo a deformar a imagem de 

Minas Gerais. 

Por essa razão, procura fazer um contraponto mostrando a arquitetura moderna 

de Cataguases, a Belo Horizonte de Niemeyer, a vanguarda da música, poesia, 

literatura, os artistas plásticos, enfim, a “potência avassaladora de Minas Gerais”. 

Potência essa também industrial e mineral, da vanguarda política e da dicotomia do 

estado barroco e dilacerado: “Não queria um memorial acadêmico, minha escolha foi 

determinante na museografia, tinha autonomia e apoio do governo (...) Aquilo é muito 

transgressor, não é comum, quadrado, ordinário”114. 

De maneira análoga, a questão da mineiridade também é explicitada, mas de 

outra perspectiva, na fala de Thiago Carlos Costa, atual coordenador do Museu 

Brasileiro do Futebol, instalado em 2014 no Estádio Governador Magalhães Pinto (o 

Mineirão, localizado também em Belo Horizonte), foi também o coordenador do setor 

Educativo do MMGV entre 2011 e 2013. Costa criou os “Percursos da Memória”, um 

 
113  SANTA ROSA, Eleonora. Entrevista concedida a Viviane Vitor Longo. Belo Horizonte, 25 nov. 

2016. (6’07’’). 
114  Idem, ibidem. (37’35’’). 
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programa educativo que parte da premissa de que o Memorial é um “museu de 

experiência”, pois a história dos personagens que nele aparecem se pauta no conceito 

de experiência – propõe então, roteiros de visita, para que ela não fique fragmentada, 

adquirindo coesão e coerência115. A questão da mineiridade, ele comenta, extrapola o 

âmbito do próprio Memorial: 

O Memorial da Vale tem um potencial muito bacana, ele foi muito feliz 
quando ele pegou essas seções, das características que formam a 
identidade do mineiro (...) o Museu de Artes e Ofícios, ele também tem 
uma pegada de mineiridade muito grande, se você for ver ele fala da 
questão do trabalho, mas uma questão do trabalho “linkada” naquela 
questão mineira, você vai ver, focada no queijo, na farinha, numa 
agricultura, acaba que se você não fala disso, você não faz. Aqui 
mesmo dentro do museu [do Futebol], pra gente falar de futebol, fala 
de Minas, Belo Horizonte, pra chegar no Brasil. Então, uma leitura que 
a gente faz do micro projetando no macro. Tem uma pegada, não 
ufanista, mas às vezes de contexto e de micro contextos, que acho que 

vale a pena pensar116. 

*** 

 
Maria Arminda do Nascimento Arruda estudou o tema da mineiridade, sob a ótica 

do mito, demonstrando como se criou e se consolidou essa interpretação sobre o “ser 

mineiro”. Para a autora, o que caracteriza o caráter mítico da mineiridade é uma série 

de elementos: sua dimensão atemporal, o fato de pretender conter toda a trama social, 

pretender dominar a história, demarcar identidades, sendo reforçado por rituais. Mais 

do que isso, segundo Arruda, o mítico quando politicamente instrumentalizado, torna-se 

ideologia117, interpretação que é uma das chaves que utilizamos para compreender o 

MMGV. 

O termo mineiridade foi utilizado pela primeira vez por Gilberto Freyre, em 1946, 

para designar o “equilíbrio” dos mineiros na política, uma “tendência a transigir e a 

vencer os antagonismos”118. Entre os anos 1930 e 1970, foram publicados diversos 

ensaios interpretativos sobre Minas Gerais, que consideramos aqui como fontes 

primárias, dentre eles os de Mirian de Barros Latif e de Sylvio de Vasconcellos119, dos 

quais extraímos os principais argumentos apresentados a seguir. 

 
115  O projeto completo foi enviado ao PRONAC para o ano de 2014. Projeto 12 8122, referente ao 

processo 140002.656720/12-16 (Plano Anual, 2013). 
116  COSTA, Thiago Carlos. Entrevista concedida a Viviane Vitor Longo. Belo Horizonte, 29 abr. 

2016. 
117  ARRUDA, Maria Arminda do Nascimento. Mitologia da mineiridade. São Paulo: Brasiliense, 1ª 

ed., 1990. 
118  DIAS, Fernando Correia. Mineiridade. Belo Horizonte: Biblioteca Pública Estadual Luiz de 

Bessa, 1986, (Cadernos de Minas, 2), p. 10. 
119  Alguns autores que se dedicaram a esse assunto são: Alceu Amoroso Lima, Oliveira Vianna e 

João Camilo de Oliveira Torres. 
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Mirian de Barros Latif120, escrevendo sobre a caracterização geral de Minas 

Gerais em obra publicada em 1960, aborda o “espírito de insubmissão” nas Minas, cujo 

sentido inicial de ocupação do território teria sido predatório, sem fixação, mas que se 

dinamizara a partir de 1720, quando os povoados passaram a crescer e se sedimentar, 

sempre à sombra da Igreja católica. 

Segundo descreve a autora, a vida na montanha é mais difícil e mais triste, não 

permite unificações e o indivíduo vive em contínuo desafio com o meio, de modo que o 

mineiro vive confinado em si mesmo. Ela afirma que havia maior convívio dos negros 

com os senhores; que “o homem” se torna afável e diplomata, frente aos atos coercitivos 

e prepotentes do governo. Daí teria surgido a desconfiança dos mineiros, para quem 

tudo é suspeito frente à vigilância régia – o que explicaria a fama de serem bons 

políticos. 

Com a Inconfidência e depois com a Revolução Liberal de 1842, reforçando a 

ideia do espírito utilitarista mineiro, ponderado e previdente, Latif apresenta o exemplo 

da construção de Belo Horizonte como ápice dessa racionalidade. Segundo a autora, o 

chamado “espírito de Minas” seria anterior à exploração do ouro, permanecendo como 

um fenômeno de longa-duração. 

Assim como Latif, Sylvio de Vasconcellos também reforça a ideia de que existe 

uma particularidade que caracteriza os mineiros. Em um livro também ensaístico sobre 

o tema da mineiridade, o autor procura frisar o que há de mais marcante no perfil do 

mineiro: a desconfiança, o desejo de liberdade e a rebeldia. Apesar de curta, a 

apresentação da primeira edição, de 1968, escrita por Afonso Arinos de Mello Franco, 

é repleta de reflexões sobre o que é ser mineiro e como a história de Minas Gerais é 

complexa, enfatizando que o livro trata do “nosso mundo peculiar, característico e 

inassimilável” e continua: 

O positivismo (ou que melhor nome tenha) de grandes historiadores, 
aqueles convencidos de que só existe História quando o fato existe, 
esboroa-se e fracassa diante de certas realidades históricas não 
factuais, como a Inconfidência, que Minas exibe na sua maneira de ser. 
Realidades não factuais, típicas do espírito mineiro, que deixam na 
História rastro mais visível, influência mais duradoura que muitos fatos 
deslumbrantes. (...) Nós mesmos não sabemos bem o que somos e 
esta incerteza não será dos fatores menos importantes na nossa 
significação nacional. Mas a verdade é que sempre aparecem 
contribuições para o entendimento de Minas Gerais, neste Brasil em 
mudança. Estamos também mudando? É difícil responder. Para saber 
se nos alteramos é necessário saber o que somos, e aí está o 
problema. Não que nos neguem personalidade. Ao contrário. A nós, 

 
120  LATIF, Mirian de Barros. As Minas Gerais. Rio de Janeiro: Editora Agir, 1960. 
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mineiros, o que às vezes surpreende é como a nossa maneira de ser 
aparece fortemente vincada na impressão dos outros, por fatores e 
contornos de que nós mesmos duvidamos121. 

Ao final do texto de apresentação, Afonso Arinos afirma que o contraste entre a 

estrutura agrária e a industrialização é o que então marcava a ambiguidade do mineiro. 

Vale citar mais um trecho da Apresentação, pois o autor aponta, em linguagem bastante 

poética, o caráter evasivo e furtivo atribuído aos mineiros: 

Livro fascinante e estranho este de Sylvio; bem mineiro, pois revela 
encobrindo, proclama disfarçando, explica esbatendo e confundindo. 
Para Sylvio, a interpretação histórica é uma Salomé que não retira os 
véus, senão que acrescenta outros, que mais lhe devassam talvez o 
corpo do que a nudez. Porque são belos os véus122. 

Sylvio de Vasconcellos tece seus argumentos sempre diferenciando a 

colonização no litoral brasileiro daquela de Minas Gerais, à qual ele se refere como “as 

Minas”. Para ele, o litoral seria mais homogêneo em suas características, em virtude da 

produção açucareira, enquanto o interior do território seria mais heterogêneo, em função 

da exploração aurífera, que teria sido um parêntese na história do Brasil. 

Segundo o autor, na região das Minas o desnivelamento social era mínimo, pois 

o acúmulo de riquezas proveniente do ouro era permitido a quem se aventurasse a 

buscá-lo123. Poucos dependiam da metrópole portuguesa, portanto seriam mais 

autônomos e mais rebeldes, como atestam motins e revoltas anteriores a 1789 e mesmo 

depois, como a de 1842 (Revolução Liberal): “havia, pois, formada, uma consciência de 

nacionalidade que de longa data se vinha consolidando nos movimentos sediciosos 

levados a efeito na região”124. 

A mineração trouxe o adensamento demográfico em áreas urbanas. Como o 

afluxo de pessoas em busca de ouro foi abrupto, segundo Vasconcellos, não houve 

tempo para a população adaptar-se, especialmente ao clima e à geografia que lhes 

eram hostis. O tema da geografia, da paisagem imutável, é uma forma de demonstrar a 

permanência no tempo. Maria Arminda do Nascimento Arruda também identifica essa 

ideia recorrente de permanência no tempo atribuída a Minas e aos mineiros: 

A dimensão mítica da mineiridade resulta de uma apropriação 

 
121  FRANCO, Afonso Arinos de Melo. Introdução. In: VASCONCELLOS, Sylvio de. Mineiridade: 

ensaio de caracterização. Belo Horizonte: Imprensa Oficial, 1968, p. 5. 
122  Ibid., p. 7. 
123  Como mostram estudos da historiografia mais recente, sabe-se que a opulência do ouro não era 

para todos. A historiadora Laura de Mello e Souza (1982), por exemplo, mostra como era a vida da 
maioria da população em Minas Gerais em seu livro Desclassificados do ouro: a pobreza mineira no 
século XVIII. 
124  VASCONCELLOS, Sylvio de. Mineiridade: ensaio de caracterização. Belo Horizonte: Imprensa 

Oficial, 1968, p.15. 
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particular da infinitude do tempo. À sensação de permanência ofertada 
pelas montanhas mineiras corresponde, no interior do discurso, uma 
proposta de segurança diante da volatilidade dos eventos históricos125. 

O tema da montanha e do isolamento é argumento recorrente entre diversos 

memorialistas mineiros, como Alceu Amoroso Lima, João Camilo de Oliveira Torres, e 

também Sylvio de Vasconcellos, novamente: 

A montanha não favorece a comunhão dos homens nem a extroversão, 
nem a lassidão propiciada pelos calores úmidos, nem a largueza de 
vista que os grandes horizontes oceânicos sugerem. A montanha, as 
cordilheiras contínuas são antes grilhões, tendem ao aprisionamento, 
favorecem a melancolia, determinam a introversão (...) A montanha é 
o inimigo a vencer, a pedra intrabalhável, o ferro indomável126. 

Com o fim da exploração aurífera, as populações migraram, estabelecendo 

contatos com as regiões limítrofes como Bahia ao norte, São Paulo ao sul e Rio de 

Janeiro ao leste, vivendo de atividades agrícolas. Vasconcellos fala com um tom 

amargurado sobre esse período, definido como de declínio; é então, segundo ele, que 

o mineiro se tornara ambíguo, entre cidade e campo. Já o mineiro que permaneceu na 

região central: 

De rebelde, passa a apegado ao poder que, no fundo despreza, mas 

do qual depende. Nasce desta contingência sua inclinação incoercível 

pela política. E sua rebeldia persistente, de fundo, contrabalançada por 

seu legalismo formal. O poder é necessário; não desejado127. 

A questão racial também não passa despercebida por Vasconcellos, que frisa 

não ter sido nas Minas tão disjuntiva: “Antes se somam, se equilibram e se harmonizam, 

e é desta harmonização que surge, que brota e floresce a civilização mineira”128. Para o 

autor, as relações são mais igualitárias, havia poucas senzalas e menor estratificação 

social: 

Ameaças e punições não aumentam a produção, acrescem-na o 
estímulo, os bons tratos e a paciência. O afago e não o chicote. O gole 
de cachaça e não a fome. Branco e negro trabalhando lado a lado, nas 
mesmas condições, habitando a mesma choupana provisória, 
comendo o mesmo angu129. 

Afirma ainda a influência do Iluminismo no pensamento político e nas artes em 

Minas, que não distinguiria o erudito e o popular, não sendo o barroco restrito à elite. 

Apesar das influências externas, tudo o que chegou ao Brasil teria sido apurado em 

Minas, gerando sua peculiaridade, como por exemplo, a retomada dos arquitetos 

 
125  ARRUDA, 1990, p. 127. 
126  VASCONCELLOS, 1968, p. 22. 
127  Ibid., p. 32. 
128  Ibid., p. 32 
129  Ibid., p. 38. 
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modernistas aos temas da arquitetura barroca. Ambos teriam a essencialidade formal, 

mesma intenção plástica: 

Assim como nas Minas, antes, o barroco se casara ao Iluminismo 
cartesiano para ensejar uma arquitetura local peculiar, agora o 
rigorismo funcionalista corbusiano se casaria com a desenvoltura 
imaginosa nacional para buscar a mesma autenticidade local que havia 

construído a glória de Antônio Francisco Lisboa130. 

Ao final do ensaio, Vasconcellos enumera políticos mineiros considerados 

importantes, todos da região aurífera, todos de mentalidade liberal, assim como foram 

os inconfidentes, os rebeldes de 1842 e os de 1930. Ao falar sobre cultura mineira, o 

autor afirma que Minas antecipa o Brasil, e que as suas contradições resultariam em 

uma forma tranquila, não conflituosa. Descreve a discrição do mineiro, nos gestos, nas 

roupas, no falar: “dos mineiros ainda se poderá esperar também, e quiçá, o equilíbrio, a 

ponderação, a palavra de paz, o desejo de síntese, a lógica e a verdade, que sempre 

constituíram a mais alta expressão de sua maneira peculiar de ser”131. 

Com o passar do tempo, o tema da mineiridade não desapareceu, ao contrário, 

foi sendo atualizado. Por exemplo, já nos anos 1980, Fernando Correia Dias, 

conhecedor dessa tradição intelectual, via a mineiridade não só como objeto de estudo, 

mas como uma maneira de ser. Afirmava que a presença do tema na literatura faz com 

que a mineiridade fique entre a ficção e o relato informativo. O próprio autor corrobora 

alguns dos lugares-comuns sobre o ser mineiro: “é possível falar-se, com algumas 

ressalvas, num caráter regional mineiro. Ressalve-se que se trata de uma constelação 

de características puramente naturais que acompanham as pessoas desde o 

nascimento”132. Apesar disso, para o autor, a mineiridade não é algo homogêneo e 

harmônico, se ela antes só valorizava a região mineradora, novas regiões passam a ter 

visibilidade, como o sertão, por exemplo. 

Diversificar os temas que compõem a mineiridade não a isenta de seu caráter 

mítico. Maria Arminda Arruda identifica nos relatos de viajantes estrangeiros no Brasil, 

uma referência importante para esse “mito da mineiridade”, para a definição dos 

estereótipos do jeito de ser mineiro, explicado a partir das paisagens, resultando em um 

comportamento de hospitalidade, de devaneio do ouro, de simplicidade e sobriedade 

que o caracterizariam. 

No Brasil republicano, essas narrativas foram recuperadas e se tornaram 

 
130  VASCONCELLOS, 1968, p. 90 
131  Ibid., p. 104. 
132  DIAS, 1986, p. 16. (Cadernos de Minas, 2). 
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combustível para o reconhecimento de uma memória sobre a grandeza do período 

aurífero, da Inconfidência Mineira e de seus personagens, construindo assim símbolos 

de identidade coletiva, que conferissem uma unidade nacional. 

As festas religiosas e a vida cotidiana, por seu atribuído caráter de convivência 

racial, era um indício de integração da sociedade mineira, cuja ideia culmina na figura 

de Aleijadinho. Este foi, inclusive, para Mário de Andrade, - escritor e pesquisador que 

dedicou sua obra à busca de uma suposta brasilidade – a síntese, o autor da 

manifestação cultural mais genuína do Brasil. E é justamente a apropriação posterior da 

vida desse homem (Aleijadinho) que o torna mítico133. 

Arruda afirma ainda que essa é uma “tradição inventada”, para a qual o uso 

sistemático da história serve de fonte legitimadora. Ela toma emprestado o termo de Eric 

Hobsbawm que, por sua vez, o define da seguinte maneira: 

Por “tradição inventada” entende-se um conjunto de práticas, 
normalmente reguladas por regras tácita ou abertamente aceitas; tais 
práticas, de natureza ritual ou simbólica, visam inculcar certos valores 
e normas de comportamento através da repetição, o que implica, 
automaticamente; uma continuidade em relação ao passado134. 

Dessa forma, o que há de “continuidade em relação ao passado” no MMGV 

aparece em quase toda a exposição e imaginário sobre Minas Gerais: criatividade e 

autenticidade do barroco, Inconfidência Mineira e luta pela liberdade republicana, vida 

na fazenda como um cenário imutável. Essas tradições são socialmente construídas e 

eficazes na medida em que são utilizadas para justificar novas ou manter antigas 

políticas de representação de uma identidade. Portanto, afirmar o que “somos”, sem 

abrir espaço para debater como e porque “somos” desse jeito implica uma cristalização 

da forma de percepção da realidade coletiva. 

Arruda comenta que, segundo o escritor João Camilo de Oliveira Torres, a 

Inconfidência Mineira foi uma forma de entrada do Brasil na História Universal, 

conferindo à mineiridade uma dimensão extrovertida; ela procura explicar o fato de a 

Inconfidência ser um dos episódios marcantes para a definição da mineiridade: 

Caberia indagar-se, então por que dentre os movimentos separatistas 
foi exatamente o de Minas, o menos profundo do ponto de vista social, 
a permanecer na memória como a grande tentativa de erigir-se a 
liberdade do Brasil. O fato de ter sido confeccionado por mentes 
ilustradas deve ter colaborado para isso; afinal, o saber cria a sua 

 
133  ARRUDA, 1990. 
134  HOBSBAWM, Eric. Introdução: A invenção das tradições. In: HOBSBAWM, Eric; RANGER, 

Terence (org.). A invenção das tradições. Trad. Celina Cardim Cavalcante. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 
1997, p. 9 
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própria tradição, além de ser manifestação de poder135. 

A respeito da construção oficial da identidade nacional, o Estado Novo (1937- 

1945) foi o momento, por excelência, em que esse discurso se consolidou no Brasil. 

Nesse sentido, Arruda faz uma provocação: “se um projeto nacional remonta-se ao 

passado, em busca de inspiração ou de legitimidade, deve-se, quiçá, desconfiar da sua 

verdadeira natureza progressista”136. 

A questão da memória e do esteio no passado serve a regimes progressistas ou 

conservadores. Fato é que em muitos países, grupos identitários utilizam a tradição 

histórica como embasamento e afirmação de si mesmos, muitas vezes como projetos 

políticos. É evidente que no decorrer da História, os regimes autoritários se destacaram 

por esse discurso de origem das tradições, de raízes no passado, como foram os 

movimentos nacionalistas, porém, tal característica não se restringe a eles, como se vê 

no MMGV. 

O tema da diversidade cultural, celebrado pelo MMGV, também aparece na 

análise de Arruda sobre a mineiridade: 

Não deixa de ser curioso que o estado de Minas, provavelmente o mais 
diferenciado do ponto de vista interno, produza uma visão regional tão 
integrada. Apenas para exemplificar, a formação das sub-regiões 
mineiras seguiu um processo de dentro para fora e vice-versa. Na 
época do ouro imperou a constituição externa; após a decadência, a 
diáspora mineira partiu do centro para a periferia; no período seguinte, 
ocorreu uma assimilação das regiões periféricas aos estados 
contíguos. Até as demarcações costumeiramente conhecidas do 
estado não correspondem às administrativas137. 

Assim construído pelos memorialistas e literatos, a essencialidade de Minas está 

na região mineradora, ali teria sido o centro de pujança intelectual, econômica e artística. 

A região mineradora representada no MMGV indica uma primazia em relação às demais 

regiões. Não é mais possível, contudo, compreender tal região como totalizadora e nisso 

o MMGV é bastante atual, pois reconhece a diversidade regional, apesar de não 

equilibrar sua abordagem microrregional. 

Nesse ponto, parece-nos necessário esclarecer que se trazemos a discussão 

sobre a mineiridade é porque há indícios desse discurso num todo da exposição de 

longa-duração do MMGV, como se nele fosse atualizado. A mineiridade permanece, 

mas hoje, além de inspirada nas Minas do ouro, é parte de uma forma mais complexa de 

definição do que é Minas Gerais e do que é ser mineiro. A diversidade apresentada, no 

 
135  ARRUDA, 1990, p. 93. 
136  Ibid., p. 100. 
137  Ibid., p. 102. 
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entanto, hierarquiza as regiões, privilegiando algumas em detrimento de outras, assunto 

que merece algumas reflexões, mesmo que breves. 

Essa atualização que mencionamos, passa pela linguagem expográfica, mas 

passa também por afirmar-se com as novas manifestações culturais indo além de um 

habitus regional. Incorporam elementos externos, como por exemplo, o rap ou o próprio 

modernismo, que são algumas manifestações “importadas”, mas não são cópias, são 

refeitas, produzindo algo original. Para os mais conservadores e puristas, esse processo 

parece descaracterizar ou, dependendo do ponto de vista, macular uma identidade 

cultural. Porém, isso não a invalida, porque estamos falando de uma sociedade imersa 

em um mundo globalizado. 

Há uma sutileza interpretativa entre representar uma sociedade diversificada, 

porém homogeneizada (apaziguadora de conflitos) e outra diferenciada (que expõe os 

conflitos). A mineiridade é homogeneizadora, por definição, portanto, não basta afirmá-

la como diversificada, é preciso mostrar as diferenças, como elas convivem – ou como 

não se toleram, pois essa dimensão permite extrapolar o estereótipo do mineiro e abrir 

o leque de identidades e formas de pertencimento que não se coloquem acima ou 

abaixo, mas que se equivalham. 

Minas Gerais não é só isto, é também aquilo. E é esse também que acreditamos 

ser uma linha de força nesse espaço cultural, pois como é dito em uma parte da 

exposição: “Minas são muitas”. Faz-se necessário, portanto, indagar por que foi 

considerado necessário um Memorial Minas Gerais, bem como qual a necessidade de 

se destacar reiteradamente a mineiridade como expressão de identidade. 

Na construção imagética de cada sala, na imersão que se faz em cada uma 

delas, o visitante busca o “extraordinário”, e ser arrebatado pelo espetáculo é uma 

experiência válida proporcionada por muitos museus atualmente. Essa estratégia é 

válida quando não limitada apenas a isso, mas constitui-se como um forte instrumento 

para que se alcancem questões mais profundas, e diversificar a abordagem, 

estimulando e permitindo amplos e ainda não imaginados olhares ao visitante. Mas sem 

criar um espelhamento com a vida comum, cotidiana, “ordinária”, parece-nos que a 

missão do museu apesar de não falhar, está incompleta. 

Diante da complexidade regional mineira, Arruda detecta que “a construção de 

uma imagem unitária de Minas possui alguma verossimilhança com as necessidades de 
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junção das disparidades internas”138. Dessa forma, vale lembrar, os museus são lugares 

de poder, anunciam um discurso que pode tentar resolver, no plano das representações, 

questões de ordem política, minimizando contrastes, atenuando conflitos e 

homogeneizando diferenças. 

Wander Melo Miranda, pesquisador e professor de Literatura na UFMG, é 

também crítico do tema da mineiridade. Analisando a produção literária de escritores 

mineiros que ele denomina memorialistas, tais como Pedro Nava, Carlos Drummond de 

Andrade e Murilo Mendes, tece importantes considerações para que possamos verificar 

a validade de tornar a mineiridade um eixo para a crítica dos limites do MMGV. Para o 

autor, o texto memorialístico é uma busca de si, “equivale a tomar a memória como lugar 

de consciência biográfica e histórica do presente, a partir de imagens geradas pelo que 

falta ou se perdeu”139. 

Considerando então o conteúdo identitário dessa literatura, apesar de extensa, 

vale a pena citar, na íntegra, a crítica de Miranda: 

A ideia de Minas como o “círculo geográfico do centro” parece 
contradizer a referida ambivalência, não fosse tal concepção de 
centralidade ela própria índice da tendência histórica do separatismo 
de algumas das regiões mineiras. O artifício da centralidade adquire, 
mesmo à sua revelia, um poder de exclusão que contraria construções 
ideológicas baseadas na premissa da resolução harmônica dos 
conflitos e na visão conciliadora que, num livro famoso, Alceu Amoroso 
Lima contribuiu para referendar, ao concluir que Minas estaria 
“naturalmente fadada a ser o centro de gravidade do Brasil”. Mas é o 
memorialista Pedro Nava quem melhor vai colocar em xeque a 
metáfora do muitos como um, exprimindo, não sem uma forte dose de 
bairrismo e preconceito regional, a violência do impasse entre 
dilaceramento e coesão. Em Baú de Ossos, opta pelo ponto de vista 
excludente da Minas mineradora – o “círculo mágico onde se fala a 
língua do uai", segundo o autor: "No fundo, bem no fundo, o Brasil para 
nós é uma expressão administrativa. O próprio resto de Minas, uma 
convenção geográfica. O Triângulo já não quis se desprender e juntar-
se a São Paulo? Que se desprendesse... E o Norte já não pretendeu 
separar-se num estado que se chamaria Nova Filadélfia e teria Teófilo 
Otoni como capital? Que se separasse..." Que Minas são essas que não 
se integram numa imagem estável e em que solo, senão o da ideologia, 
se enraíza o mito da mineiridade? Se a fixação no local de nascimento 
é a mediação privilegiada no processo de identificação dos 
memorialistas mineiros, tal via identitária mostra- se plena de 
contradições ao ser considerada como meio obrigatório de passagem 
no tocante à concepção da identidade cultural brasileira. A opção 
crítica pela mineiridade como modelo interpretativo mostra-se, pois, 
insatisfatória, uma vez que ao ser posto em operação, tal modelo acaba 
geralmente por reforçar estereótipos como a nostalgia da origem, a 
reiteração dos valores da família patriarcal, a aversão às mudanças 
sociais e a incorporação de uma temporalidade mítica e abstrata. Trata-
se, em suma, do endosso da ideia de tradição enquanto permanência e 

 
138  ARRUDA, 1990, p. 103. 
139  MIRANDA, Wander Melo. A poesia do reesvaziado: imagens de nação no memorialismo 
brasileiro. 
 Cadernos da Escola do Legislativo, Belo Horizonte, 2(4), 1995, p. 102. 
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conservadorismo, o que não chega a efetivar-se na obra memorialística 
dos autores em causa140. 

 

Prossegue o autor, destacando que a mineiridade se associa à identidade 

nacional, fixando-se o valor das memórias no passado: 

Mas a questão é mais complexa do que aparenta. Sob o ângulo da 
chamada mineiridade, o texto memorialístico dos autores citados 
correria, grosso modo, o risco que parece correr a obra de Pedro Nava, 
ou seja, o de tender por vezes a funcionar, segundo Davi Arrigucci Jr., 
como "uma justificativa do presente com apoio na memória do 
passado, obedecendo a uma necessidade histórica da burguesia (...) 
de remontar à origem reconstituindo-a de acordo com sua perspectiva 
interessada de classe, a fim de sancionar a dominação atual. E a 
reconstrução do passado de uma classe, determinado por seus 
interesses particulares, tenderia a extrapolar seus limites para se 
confundir com a própria história geral da nação". Nesse sentido, as 
memórias continuariam a fazer parte do projeto com o qual escritores 
como Carlos Drummond de Andrade e outros integrantes da sua 
geração se viram anteriormente envolvidos: construir uma nação e dar 
a ela uma identidade cultural. A partir dos anos 30, como sabemos, o 
projeto passa pela conivência do intelectual ou do artista com a política 
imposta pelo Estado Novo para a área da cultura, em cujo contexto a 
mineiridade irá institucionalizar-se como uma versão privilegiada do 
pensamento moderno entre nós. Decisiva para o processo de 
modernização em curso à época, a tarefa de sistematizar o passado e 
constituir uma tradição nacional encontraria, nas memórias publicadas 
desde o final dos anos 60, uma espécie de reiteração do antigo projeto, 
no instante em que muitas de suas proposições começam a perder a 
função dominante que vinham até então exercendo, principalmente no 
terreno artístico e literário. Assim consideradas, as memórias tornariam 
antiquado o velho e conservadora a própria tradição modernista, num 
movimento de retorno inevitável do mesmo, não fosse o papel de 
narrador que os memorialistas assumem141. 

 

Como se pode notar, há um equívoco em pensar a identidade como algo 

homogêneo e harmônico, pois ela é, ao contrário, permeada por conflitos. Por isso, 

conclui Miranda, estamos diante da “impossibilidade de instauração de uma 

comunidade imaginada que mantenha, na unidade, seus traços diferenciais”142. 

Dessa forma, a narrativa presente no MMGV reforça a problemática existente 

entre a unidade e a diversidade cultural mineira. A elaboração de memórias sobre um 

passado supostamente coeso e compacto não corresponde ao trabalho historiográfico, 

que expõe justamente as “fissuras” que são próprias da formação social. Mesmo quando 

aparecem tensões históricas na exposição, por si só, ela não problematiza seus próprios 

temas e tampouco referencia a origem daquela interpretação, daquele recorte. Esse 

trabalho cabe ao setor Educativo do museu, que faz a mediação entre os conteúdos e 

 
140  MIRANDA, 1995, p. 108-109. O trecho possui diversas notas de rodapé que foram suprimidas 

para não comprometer a fluidez do texto. Para informações mais detalhadas, consultar o artigo em 
questão. 
141  Ibid., p. 110-111. 
142  Ibid., p. 113. 



97  

os visitantes. 

Segundo depoimento de Thiago Carlos Costa, quando perguntado sobre o que 

se deve lembrar ao visitar o Memorial, novamente a questão da diversidade cultural 

aparece como mais do que característica, como problemática narrativa: 

Pensar o Memorial como um espaço de construção de identidades a 
partir da memória. E a memória, às vezes, dos saberes, dos fazeres, 
uma memória material e imaterial dessa identidade mineira, então você 
tem o Memorial Minas Gerais Vale, essa Minas Gerais, (...) essa 
diversidade, são 853 municípios, são várias pequenas regiões, 
mesorregiões. Então, o mineiro do Triângulo Mineiro está pouco se 
importando com o que acontece em BH, e em BH o pessoal está pouco 
se importando com o que acontece no sul de Minas. É muito 
fragmentado o estado. Então, você tem o núcleo central aqui de Minas, 
e você tem várias ligações, na região noroeste de Minas, João 
Pinheiro, Paracatu... todo mundo mineiro... aquele negócio todo. Vou 
partir pra questão clubística. Você vai ver a torcida de Atlético e 
Cruzeiro numa região espalhada num perímetro grande aqui de BH, 
região metropolitana, vai chegar a algumas cidades do interior 
próximas ao Vale do Aço, Ipatinga, Coronel Fabriciano. Se você chegar 
no sul de Minas, o pessoal torce pro Flamengo, pro Vasco, pro 
Botafogo. Se você for pro Triângulo mineiro, eles vão torcer pros times 
de São Paulo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, região de Poços de 
Caldas também, então os torcedores dos times de Belo Horizonte, 
ficam concentrados aqui. Então o Memorial propõe uma leitura dessa 
diversidade mineira, acho que o pessoal tem que pensar em 
diversidade lá dentro e em memória, acho que o memorial – um 
trocadilho infame, mas... – o memorial te puxa à questão da memória 
o tempo inteiro, acho que o Memorial é memória, é cultura, acho que 
essa é a grande mensagem que eles deixam lá143. 

 

René Lommez, um dos consultores-pesquisadores do conteúdo expositivo do 

Memorial é crítico quanto à questão do recorte adotado sobre a cultura mineira, com 

primazia da região central: 

Pra mim, o mais importante, ele [o MMGV] cumpriria uma função social 
muito relevante, se ele conseguisse ser algo, como ele está situado em 
Belo Horizonte que é o centro do poder, se ele conseguisse ser público 
e pra esfera pública, um lugar que lembrasse que Minas Gerais não é 
Belo Horizonte e Ouro Preto, que ele lembrasse realmente... não existe 
uma identidade mineira, são múltiplas identidades e que a gente tem 
que de alguma forma pensar nesse território e as pessoas que vivem 
nesse território. Isso pra mim seria o fundamental, o papel social dele 
é importantíssimo. Por que? Eu falo que é pro público e pra esfera 
pública, porque eu vejo, pelo menos nos últimos governos, que a 
política pública de cultura em Minas Gerais, é a política pública de 
cultura pra Belo Horizonte. Com apêndices em Ouro Preto, Diamantina, 
Tiradentes, as cidades mineradoras. São políticas muito frágeis pras 
outras regiões de Minas, como se não existisse cultura nas outras 
regiões. Quando você tem um superintendente de uma fundação de 
cultura, de Belo Horizonte que fala Minas Gerais não tem acervos, você 
fala “será que ele conhece Minas Gerais?”... “Ah, não, vamos fazer um 
museu sem acervo porque Minas Gerais não tem acervos”, foi uma das 
justificativas que apareceram pelo fato de o Memorial não ter acervo. 

 
143  COSTA, Thiago Carlos. Entrevista concedida a Viviane Vitor Longo. Belo Horizonte, 29 abr. 

2016. 
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Você pode ter outras, você está trabalhando questões muito imateriais 
inclusive ali, que outros recursos podem ajudar. Eu acharia muito legal 
que tivesse acervo, mas dizer que não existem acervos em Minas? 
Sinto muito. E não existe a possibilidade de criar acervos, inclusive? 
Acho que é uma loucura isso, então se ele realmente trabalhasse a 
ideia de uma identidade mineira e apontasse pra fora de Belo Horizonte 
e de Ouro Preto e que a gente deixasse de entender Minas como Belo 
Horizonte e Ouro Preto, Tiradentes nas férias, aí eu acho que seria 
uma instituição importantíssima pro estado, uma espécie de farol 
mesmo144. 

Assim, podemos considerar que a mineiridade, devido à força ideológica de que 

se valem aqueles que se apropriam dela como discurso, ainda circunscrita em termos 

conservadores, memorialísticos, sem exprimir-se em outros atores, cenários, territórios 

de Minas Gerais. Veremos um pouco mais sobre essa força ideológica calcada no 

discurso modernista, presente, principalmente, no patrimônio cultural e no patrocínio da 

Vale S.A. no Memorial. 

 

 
A mineiridade entre a patrimonialização e a musealização 

Finalizamos o tópico anterior com algumas reflexões de participantes da 

construção do Memorial. Nota-se em suas falas, bem como na exposição em si, um 

predomínio dos elementos culturais da região mineradora do ouro, uma valorização que 

não é aleatória, como veremos à frente. Por ora, demonstraremos as aproximações 

entre a construção da narrativa de uma identidade nacional em boa parte sustentada 

pela caracterização regional de Minas Gerais. Tal foi o esforço intelectual e político da 

geração modernista em diferentes âmbitos da cultura: patrimonial, literário, artístico e, 

mais recentemente, no patrocínio cultural. 

Nos anos 1930 houve uma reorganização do Estado brasileiro, que passa a 

centralizar as funções administrativas, dentre as quais as políticas culturais em nível 

nacional, que passam a ser definidas pelo governo, enfileirando em seus quadros 

profissionais que eram também intelectuais, escritores e artistas. O Estado assume o 

discurso da unidade na diversidade, atuando como guardião da memória nacional, 

especialmente na defesa dos bens patrimoniais históricos. 

A institucionalização da produção cultural servia como instrumento de poder 

dentro do Estado Novo. Um dos mecanismos de construção da identidade nacional, 

como aponta Márcia Chuva – em seu estudo sobre o SPHAN, órgão autônomo criado a 

partir do decreto-lei n° 25/1937 – é o patrimônio cultural que, através da ferramenta do 

 
144  GOMES, René Lommez. Entrevista concedida a Viviane Vitor Longo. Belo Horizonte, 02 mai. 
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tombamento, define o que é público e comum145. O nacionalismo nesse período 

configura-se pela criação de instituições e normas de controle social que deveriam ser 

garantidas pelo Estado, sobrepondo-se aos interesses individuais. Dessa maneira, a 

questão da memória coletiva vai se delineando como um instrumento de poder, no qual 

as lutas de representação são violentas e determinantes. 

No que tange à constituição das práticas de preservação do patrimônio edificado, 

elas foram essenciais para a cristalização de uma “identidade mineira” pelos 

modernistas durante o Estado Novo. Para Maria Cecília Londres Fonseca146, durante 

muito tempo o SPHAN primou pela produção intelectual modernista que definiu no 

período colonial o modelo artístico e arquitetônico a ser preservado, no qual Minas 

Gerais tem um protagonismo inquestionável. Nesse sentido, a Inconfidência e 

Tiradentes, como temas privilegiados para a preservação da herança histórica e política, 

e o Barroco e o Aleijadinho, para a preservação da herança artística, tornam-se os topos 

fundamentais presentes nas políticas culturais do Estado Novo para consagrar Minas 

como o locus da brasilidade. Assim, generaliza-se para a nação atributos que seriam 

mineiros, berço, portanto, da nacionalidade. 

Daryle Williams investigou as disputas pela memória, as representações e os 

significados do que seria a brasilidade instituída na Era Vargas, enfatizando o papel 

decisivo do Estado na conferência da legitimidade a uma unidade nacional simbólica. O 

objetivo de Williams é explicar como a política cultural do governo Vargas 

simultaneamente definiu as expressões do modernismo “como marcas quintessenciais 

do século XX brasileiro, ao lado de uma estética conservadora, tradicionalista e 

academicista que enraizaram a cultura brasileira em seu passado colonial e 

oitocentista”147. Tais “guerras culturais” do período foram fortes o bastante para sobreviver 

à queda do regime do Estado Novo chegando até nossos dias. 

O autor aponta que parte da importância do modernismo se deve a uma 

dificuldade crítica do período quanto à história triunfalista do modernismo, como se tal 

existisse fora das políticas de Estado. Com os intelectuais modernistas, houve uma 

virada no pensamento histórico brasileiro, por exemplo, antes do governo Vargas, a 

memória da Independência era vista como continuidade de um passado que já 

caminhava para esse desfecho, por outro lado, para os modernistas, a Independência 

 
145  CHUVA, Márcia Regina Romeiro. Capítulo 1. Os arquitetos da memória: sociogênese das 

práticas de preservação do patrimônio cultural no Brasil (anos 1930-1940). Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 
2009. 
146  FONSECA, Maria Cecília Londres. Op. cit. 
147  WILLIAMS, Daryle. Culture wars in Brazil: the first Vargas Regime, 1930-1945. Durham & 

London: Duke University Press, 2001, p. xvii. Tradução nossa. 
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é vista como uma ruptura com o passado. A maior crítica, segundo Williams, partiu da 

Semana de Arte Moderna, que buscava quebrar com o formalismo do passado e do 

academicismo. 

Os modernistas procuravam a autenticidade, aquilo que seria genuinamente 

brasileiro. A arquitetura colonial passa a ser um ícone de nacionalidade, pois há uma 

retomada, criando uma conexão do barroco com a modernidade, como se há tempos o 

país estivesse em uma toada de cultura ocidental a par dos países europeus. Houve 

inclusive um esforço dos intelectuais da gestão Capanema em demonstrar isso. 

O modernismo de arquitetos como Gregori Warchavchik e Le Corbusier trouxe a 

ideia de racionalização, sobretudo na arquitetura e nos espaços urbanos. Mas como o 

Modernismo no Brasil foi marcado, paradoxalmente, pela ênfase que alguns grupos, 

apesar de serem afins a essas referências de vanguarda, mantinham também com o 

passado colonial. A caravana feita em 1924 por alguns modernistas paulistas na 

companhia do poeta suíço Blaise Cendrars, que passou por Ouro Preto, São João del 

Rey, Tiradentes, Diamantina e Congonhas do Campo, todas em Minas Gerais, foi um 

desses grupos modernistas fundadores da valorização do passado colonial e – 

especialmente – do passado mineiro. Essa viagem despertou-lhes admiração pelo 

período da exploração do ouro, que representaria algo verdadeiramente autêntico no 

Brasil. 

O arquiteto modernista Lúcio Costa, que foi funcionário do Ministério de 

Educação e Saúde (MES) dos anos 1930 até sua aposentadoria na década de 1970, 

tinha uma concepção afim aos modernistas paulistas sobre como hierarquizar os ícones 

do passado brasileiro. Para ele, a “tradição deveria ser respeitada como tal e a 

originalidade deveria ser mantida”148, dimensão essa encontrável, sobretudo, em Minas 

Gerais. Essa afirmação explica, em parte, como se dava a relação entre o modernismo 

e o barroco, como se transformaram em ícones de momentos históricos distintos. Costa 

indica que havia um fio condutor, o que não significa repetir o passado, não caberia aos 

modernistas projetar edifícios à moda colonial, mas ser uma continuidade daquilo que 

estava carregado de um progresso, um desabrochar da brasilidade. Assim, nem tudo 

que era relativo ao passado interessava nessa representação da brasilidade, a 

seletividade dos bens patrimoniais é, então, uma escolha política. 

Na mirada valorativa para o passado empreendida pelo MES e pelo SPHAN 

prevaleceu a opção pela alta cultura, elitista, conforme o interesse de Capanema e de 

 
148  WILLIAMS, 2001, p. 58, tradução nossa. 
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seus aliados. Tanto é assim que o Anteprojeto de criação do SPHAN elaborado por 

Mário de Andrade, com caráter antropológico, etnográfico, folclorista, voltado para a 

cultura popular, nunca foi aceito. Com a autonomia e projeção que adquiria o SPHAN, 

o próprio ato de tombamento passou de uma consagração estética a uma designação 

técnica regulada pela lei – fato que demonstra a importância e reconhecimento do 

patrimônio a partir de um olhar legalista149. 

Nas listas de tombamento150 do SPHAN, entre 1938 e 1945, os bens são, 

sobretudo, religiosos, prédios do governo, fortificações militares ou obras civis dos 

séculos XVII e XVIII, cujo eixo geográfico principal é a Minas Gerais mineradora e o Rio 

de Janeiro, com muitos bens ainda na Bahia e Pernambuco, fazendo clara alusão ao 

período colonial. Embora restrita a poucas regiões, “a estética do patrimônio era 

explicitamente nacionalista”151, e claramente optara por Minas como o eixo maior da 

nacionalidade. Sinal dessa primazia é o fato de que foi apenas nesse estado que se 

efetuaram os tombamentos integrais de cidades históricas com as proteções de Ouro 

Preto, Mariana, São João d’El Rey, Tiradentes, Serro e Diamantina, todas em 1938. 

Primazia que, aliás, é a base da sinonímia entre “cidades históricas” e cidades mineiras 

da mineração, algo vigente até hoje. 

A elevação de Ouro Preto à categoria de monumento nacional, em 1935, antes 

mesmo da criação do SPHAN, teve como argumento a fala de Washington Pires de que 

o Estado combinava uma linguagem de internacionalismo com a busca por um caráter 

brasileiro. Assim, mesmo que os eventos históricos, o estilo arquitetônico e valores 

políticos associados a Ouro Preto fossem específicos do período setecentista em Minas 

Gerais, o novo monumento nacional passava a fornecer a todos os brasileiros um 

símbolo comum para imaginar-se uma comunidade histórica e artística de amplitude 

nacional. Após 1938, o IPHAN e os modernistas que lhe davam suporte expandiriam, 

como visto acima, exponencialmente essa ambição. 

A pesquisadora Leticia Julião, em sua tese de doutorado, analisou a vasta 

documentação de Rodrigo Melo Franco de Andrade, diretor do SPHAN entre 1937 e 

1967, responsável pelo controle e o crivo das pesquisas da instituição, selando a 

 
149  JULIÃO, Letícia. Enredos museais e intrigas da nacionalidade: museus e identidade nacional no 

Brasil. (Tese de doutorado). Belo Horizonte: UFMG/FAFICH/Departamento de História, 2008, p. 85. 
150  O patrimônio material está nos livros do tombo do IPHAN que atualmente são: Livro do Tombo 

Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico; Livro do Tombo Histórico; Livro do Tombo das Belas Artes; Livro 
do Tombo das Artes Aplicadas. Desde 2000, com o Decreto no 3551, existem instrumentos de 
reconhecimento e preservação do patrimônio imaterial, estão nos livros de registro do IPHAN que 
atualmente são: Livro de Registro dos Saberes; Livro de Registro de Celebrações; Livro de Registro das 
Formas de Expressão; Livro de Registro dos Lugares. 
151  WILLIAMS, 2001, p. 104. 
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elaboração da identidade nacional em um discurso unívoco. A autora aponta as causas 

da homogeneização do patrimônio no âmbito nacional: a força da centralidade do 

governo, a inserção do Brasil no “concerto das nações” e o saber especializado, técnico, 

que fez com que o IPHAN fosse por muito tempo o intérprete exclusivo da herança 

nacional. Essa construção discursiva levou adiante a ideia de mineiridade: “mito de uma 

identidade regional, cujos componentes e bases culturais são apresentados como 

fenômenos naturalizados, desvinculados das contingências históricas, figurando, 

portanto, acima dos imperativos do tempo”152. 

Williams faz uma crítica pertinente sobre a seleção de bens tombados, pois 

aponta que o mundo social da mineração, dominado por imigrantes pobres do nordeste 

de Portugal, escravos africanos e negros livres são elementos difíceis de encontrar na 

narrativa do barroco brasileiro. O autor também questiona a heroicização e a ideia de 

genialidade: o Aleijadinho, tal como inventado pelo Sphan, foi como um cartão de visitas 

da instituição. Dos agentes de cultura, todos concordavam com isso e a disputa ficava 

para ver quem iria administrá-lo: se tradicionalistas ou modernistas. As relações 

pessoais e de poder marcaram as decisões e os debates. A tese de Williams, então 

mostra que os grupos em disputa não estavam dispostos a controlar a gestão cultural, 

mas utilizar-se dela para promover suas próprias políticas e estéticas. 

Com relação aos museus do período, Williams afirma que antes eles eram de 

acesso restrito e pouco atrativos se comparados a outros tipos de mass media, mas 

Museums had a significant cultural impact, grounding the ideals and 
policies of modernity in the ideals and accomplishments of the past. 
Museums organized an impressive material, visual, and ritual 
representation of historical success that pointed toward the order and 
progress so dearly craved by old-style republicans and authoritarian 
modernizers. The Vargas-era museum was an optimal environment to 
disseminate a view of modernization that synthesized and glorified the 
past as a didactic book of lessons, role models, and wonder. This 
narrative strategy had great appeal for state leaders and private citizens 
who wanted to insert themselves into this narrative153. 

Letícia Julião lembra ainda que a criação de museus em Minas Gerais ampliou 

essa leitura do nacional a partir de uma ênfase regional. Quatro museus foram fundados 

 
152  JULIÃO, 2008, p. 165. 
153  “seu impacto cultural é significativo, fundamentando ideais e políticas de modernidade nos ideais 

e realizações do passado. Museus organizam uma impressionante representação material, visual e ritual 
do sucesso histórico que apontava em direção da ordem e progresso, tão caramente encravado pelos 
antigos republicanos e modernizadores autoritários. A era de museus no governo Vargas foi um ótimo 
ambiente para disseminar uma visão de modernização que sintetizava e glorificava o passado como um 
didático livro de lições, modelos e maravilhas. Essa estratégia narrativa teve grande apelo dos líderes do 
Estado e cidadãos privados que queriam se inserir nessa narrativa”. WILLIAMS, 2001, p. 176, tradução 
nossa. 
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em Minas Gerais nessa perspectiva: o Museu da Inconfidência (1944), em Ouro Preto; 

o Museu do Ouro (1946), em Sabará; o Museu do Diamante (1954), em Diamantina e o 

Museu Regional, de São João Del Rei (1963). Embora os três últimos fossem museus 

de porte local, Julião procura demonstrar como essas quatro instituições se inserem na 

produção imagética de um passado colonial nacional, e como, a partir desses museus, 

o denominador comum, a ideia de “civilização mineira”, cujas origens estão no 

modernismo, fazem com que haja um transbordamento para a preservação da memória 

do próprio país. Nesse sentido, museus e bens tombados mineiros formavam polos 

binários de associação entre a memória e os legados de Minas e o Brasil. 

O Estado Novo transforma, portanto, uma variante do modernismo regional em 

um projeto nacional, com base no regionalismo nacionalista de Drummond e do então 

diretor do SPHAN, Rodrigo Melo Franco de Andrade, uma vez que os intelectuais 

mineiros assumem papel de porta-vozes e legitimadores dessa primazia de Minas como 

evidência maior de brasilidade. 

É preciso frisar que, apesar de traçarmos paralelos entre a patrimonialização da 

mineiridade e da brasilidade, não queremos com isso equipará-las em termos de regime 

político, mas não se pode negar que elas têm em comum esse anseio em distinguir-se 

do passado, em uma atitude moderna, mas paradoxalmente recorrendo a ele como 

esteio, assumindo uma face identitária, e ao mesmo tempo negando tantas outras. 

A origem da mineiridade e o cenário político em que os modernistas deram 

imagem e forma a essa especificidade, entendida como evidência maior da essência 

brasileira, fizeram, portanto, com que Minas Gerais e as cidades da mineração do século 

XVIII se tornassem, ao longo do século XX, argumento e polo de atração turística, de 

patrimonialização e de narrativas em material didático escolar. O estado – e seus heróis 

da história política e das artes – consolidou-se como centro geográfico e simbólico de 

um imaginário nacional de longa abrangência temporal. 

A atualização dessas dimensões imaginárias ganha um novo fôlego com a 

criação do Memorial na Praça da Liberdade e de sua exposição de longa-duração, 

inaugurados em 2010, empreendimentos que acreditamos, não por acaso, foram 

patrocinados pela Vale, como veremos no próximo tópico. 

 
 

A Vale entre as Minas e a mineiridade 

A Vale S.A. é uma empresa privada multinacional, de capital aberto e uma das 

maiores mineradoras do mundo, atuando principalmente em logística de transportes e 
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desenvolvimento tecnológico. Fundada em 1942, ainda sob auspício estatal, a então 

chamada Companhia Vale do Rio Doce explorava minério de ferro na região de Itabira, 

sendo esse seu carro-chefe até meados dos anos 1960, quando a empresa passa a 

investir também em logística. Em 1997 a empresa foi privatizada e seus números de 

lucros e exportações de toneladas de minérios vieram aumentando. 

Desde 1968, a Fundação Vale, inicialmente criada para subsidiar habitação para 

os funcionários diversificou suas funções, estando hoje à frente das ações sociais da 

empresa nas regiões que ela explora, responsável pelo chamado “investimento social 

voluntário”. 

Conforme seu estatuto, no Art. 3º, sobre os objetivos, o inciso III trata de 

Patrocinar, promover, apoiar e incentivar, em parceria com a sociedade 
e o poder público, ações, programas e projetos de educação, cultura, 
saúde, saneamento básico e infraestrutura social e ambiental, atuando 
como instrumento de desenvolvimento regional, prioritariamente nas 
áreas de influência e de interesse da VALE, observadas as diretrizes e 
sistemáticas fixadas pelo Conselho de Curadores154. 

 

Composta por Conselho de Curadores, Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e 

Conselho Consultivo, a Fundação é, desde 2000, considerada de utilidade pública155 e 

isenta de tributação de imposto de renda. Suas áreas de atuação são Educação, Saúde 

e Geração de Trabalho e Renda como as três principais, mas há também outras três 

complementares que são Cultura, Esporte e Promoção e Proteção Social. 

Segundo Relatório de Atividades da Fundação Vale, de 2016, o objetivo é 

“fortalecer o legado positivo que a empresa pretende deixar nos territórios como 

consequência da atividade mineradora, transformando recursos naturais em 

prosperidade e desenvolvimento”156. Já a missão da Fundação é: “contribuir para o 

desenvolvimento integrado – econômico, ambiental e social – dos territórios onde a Vale 

opera, fortalecendo o capital humano nas comunidades e respeitando as identidades 

culturais locais”157. 

Uma das atividades culturais da Fundação Vale é o Memorial Minas Gerais Vale 

e, além dele, há atividades que contemplam outros estados, como o “Museu Vale”, no 

Espírito Santo e a “Casa da Cultura Canaã”, no Pará; há também a “Itinerância Cultural”, 

que integra todos eles, também denominados “ativos culturais”158. Falar em ativos é falar 

 
154  FUNDAÇÃO VALE. Estatuto. Publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro nº 114, 

pág. 51, em 25/08/2011. 
155  Lei 91/35 Art. 4º e do Decreto 50.517/61 Art. 5º. 
156  Relatório de Atividades da Fundação Vale, 2016, p. 6. Disponível em: 

<http://fundacaovale.org/Documents/Relatorio%202016.pdf> 
157  Parcerias Intersetoriais – perspectivas e desafios. 2013, p. 9. 
158  Heritage assets são bens de características de natureza histórica, artística, arquitetônica, 

estética, científica, tecnológica, geofísica e de meio-ambiente, que configuram o patrimônio histórico, 
artístico e cultural de uma nação. Muitas vezes são irreproduzíveis e com vida útil indefinida. (fonte: 

http://fundacaovale.org/Documents/Relatorio%202016.pdf
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em bens, em valor de mercadoria, pois esses bens circulam e são consumidos; na área 

da cultura, possuem também valor simbólico. 

O MMGV, enquanto parte da Fundação Vale, elabora relatórios anuais, sendo o 

mais atual deles resumido em números no quadro abaixo: 

Figura 32 - quadro extraído do Relatório de Atividades de 2016 

Fonte: <http://www.fundacaovale.org/Documents/Relatorio%202016.pdf>. Acesso 
em 02 fev. 2017. 

 
Apesar de não haver uma pesquisa de público oficial, que preencheria um 

importante aspecto da avaliação museológica, os relatórios publicados do MMGV 

demonstram uma expressiva e dinâmica atuação na cultura belorizontina, uma vez que 

recebe público também para outras atividades desenvolvidas no museu, para além da 

exposição de longa-duração, que fazem parte da programação temporária. Algumas 

delas utilizam as salas expositivas como ambiente para diferentes finalidades, 

conferindo assim outra significação e outra experiência de uso dos espaços do museu, 

ou mesmo fora dele, mas em diálogo com ele, nos seguintes segmentos: teatro, 

espetáculos infantis, exposições temporárias, oficinas, performance/dança, cinema e 

projeções, eventos acadêmicos, eventos literários, palestras, música. 

Há também os programas em boa parte elaborados e conduzidos pelo setor 

Educativo, mais propriamente relacionados aos temas da exposição de longa-duração: 

“Boa Vizinhança”, “Calendário Memorável”, “Encontros de Formação”, “Museu, Lugar 

de Criança”, “Novos Caminhos”, “Férias Divertidas”, “Guia por um Dia”, “Boa Noite 

Memorial”, “Hoje é Dia de Museu” (proposto pelo Circuito Liberdade), “Circuito 

Histórico”, “Território Negro” e “História de Mulheres” (os três últimos organizados pela 

 
<http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/11474/1/2012_MatheusMendoncaMarques.pdf> p. 18) 

http://www.fundacaovale.org/Documents/Relatorio%202016.pdf
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Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte). 

Todas essas atividades citadas reforçam o plano de diversificação de público e 

consolidação do MMGV como um espaço cultural dinâmico. Em nenhuma dessas 

atividades há uma abordagem a respeito da ação mineradora da Vale, portanto, a 

titularização do Memorial, que contém o nome da empresa se relaciona mais a uma 

vontade política159 e a um indicativo de patrocínio. 

Desde 2012, a Fundação trabalha com PSPP (Parceria Social Público-Privada), 

que vai além de parcerias locais, criando convênios de cooperação técnica com 

parceiros externos tais como: Ministério da Saúde e das Cidades, Ministério da 

Educação, Secretaria Nacional de Direitos Humanos, Organização das Nações Unidas 

para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) e universidades. Tal prática se alinha 

com a forma de governo que instituiu o Circuito Liberdade, orientado pela articulação 

entre Estado e iniciativa privada. 

Neste início de século, em função de estudos e projeções feitos por empresas 

que antecipam ou permitem planejamentos visando reduzir falhas, surgiram também 

novas demandas, como a sustentabilidade e a responsabilidade social160. Devido ao 

grande impacto que a atividade mineradora exerce em diversos territórios e 

comunidades, a Vale passa a dever contribuir no desenvolvimento dessas regiões. No 

caso de Minas Gerais, as áreas de mineração de ferro praticamente se sobrepõem às 

antigas áreas de extração aurífera, motivo pelo qual a Vale investiu muitas vezes em 

recuperação de bens tombados na região desde os anos 1980. Considerando que os 

territórios de abrangência da narrativa expositiva do MMGV coincidem com os territórios 

de exploração econômica mineradora da Vale, é possível justapor ainda um terceiro 

território coincidente: o do patrocínio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
159  Segundo depoimento de Eleonora Santa Rosa, a ideia de inserir o nome da Vale no Memorial 

não foi uma decisão técnica, mas política, tendo partido de Andreia Neves, irmã do então governador Aécio 
Neves, o que não significou intervenção da empresa nos conteúdos das salas expositivas. 
160  Parcerias Intersetoriais – perspectivas e desafios. 2013. 
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Figura 33 - Cidades em que a Vale atua, com destaque para região aproximada do 
Quadrilátero Ferrífero. EFVM: Estrada de Ferro Vitória a Minas 

 

Fonte: <http://mundo.intranetvale.com.br/PT/Unidade/Content/Brasil/MG>. Acesso em 02 fev. 
2017. 

Figura 34 – Principais pontos de atuação da Vale S.A. no Quadrilátero Ferrífero161 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: <http://mundo.intranetvale.com.br/PT/Unidade/Content/Brasil/MG>. Acesso em 02 fev. 

 
161  O mapa demonstra o Sistema Sudeste (complexos de Itabira, Minas Centrais e Mariana) e o 

Sistema Sul (complexos de Paraopeba, Vargem Grande e Itabiritos), e mostra ainda unidades de 
exploração de manganês e de fertilizantes. Disponível em: 
<http://www.vale.com/brasil/PT/aboutvale/across- world/Paginas/default.aspx> 

http://mundo.intranetvale.com.br/PT/Unidade/Content/Brasil/MG
http://mundo.intranetvale.com.br/PT/Unidade/Content/Brasil/MG
http://www.vale.com/brasil/PT/aboutvale/across-world/Paginas/default.aspx
http://www.vale.com/brasil/PT/aboutvale/across-world/Paginas/default.aspx
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2017. 
 

Figura 35 – Detalhe da região compreendida como Quadrilátero Ferrífero 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fonte: <https://seliganageologia.wordpress.com/2014/05/13/o-quadrilatero-ferrifero/>. Acesso 
em 02 fev. 2017. 
 

Figura 36 – Mapa das mesorregiões (ou regiões de Planejamento) de Minas Gerais com 
destaque para o Quadrilátero Ferrífero e as mesorregiões que possuem representação na 

exposição do MMGV (circuladas) 
 

 

Fonte:<http://www.mg.gov.br/conheca-minas/geografia>. Acesso em 02 fev. 2017.

https://seliganageologia.wordpress.com/2014/05/13/o-quadrilatero-ferrifero/
http://www.mg.gov.br/conheca-minas/geografia
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De acordo com o IBGE162, as principais cidades das mesorregiões de Minas 

Gerais são: região metropolitana de Belo Horizonte (Belo Horizonte), Central Mineira 

(Curvelo), Norte de Minas (Montes Claros), Jequitinhonha (Diamantina), Vale do Mucuri 

(Teófilo Otoni), Vale do Rio Doce (Governador Valadares), Zona da Mata (Juiz de Fora), 

Campo das Vertentes (Barbacena), Oeste de Minas (Divinópolis), Sul/Sudoeste de 

Minas (Poços de Caldas), Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba (Uberlândia) e Noroeste de 

Minas (Paracatu). 

Note-se que, de todas elas, apenas a cidade de Belo Horizonte e a região do Vale 

do Jequitinhonha têm salas próprias na exposição do MMGV. As regiões em itálico não 

têm destaque no Memorial, salvo um pouco do norte de Minas na sala Guimarães Rosa 

(ao tratar-se do sertão mineiro, como representado na obra do escritor), e a sala 

Caminhos e Descaminhos, que apresenta um pouco das demais regiões, na parte 

dedicada ao ecoturismo, sem que, de fato sejam apresentadas de maneira mais 

complexa, sem que questões socioeconômicas sejam colocadas. 

Algo semelhante se percebe no caso de muitas cidades da região metropolitana, 

fortemente associadas à industrialização de Minas Gerais, que sequer são mencionadas 

como parte de um processo tão significativo do desenvolvimento econômico do estado. 

Segundo a ex-Secretária de Cultura Eleonora Santa Rosa163, essa “ausência” se explica 

pelo fato de esse assunto ser abordado em outro equipamento cultural que não chegou 

a ser concretizado, o CIAC (Centro da Indústria, Arte e Cidade de Minas Gerais), projeto 

de 2006, que seria voltado para a questão econômica, tecnológica e territorial do estado, 

originalmente seria instalado no edifício vizinho ao MMGV, atual MM Gerdau – Museu 

das Minas e do Metal. 

Não pretendendo, nem podendo ser um espaço totalizante, o MMGV, porém, 

pode ser pensado a partir do próprio sentido do termo que o define, “memorial”, daquilo 

que remete à lembrança, no sentido de homenagem. Tomando a ideia de memorial 

como base, um dos consultores, René Lommez, responsável pela sala Vilas Mineiras, 

comenta essa premissa, chegando a um ponto muito caro a respeito das escolhas dos 

recortes temáticos da exposição: 

Um pouco da minha estratégia que era um texto que era uma ficção, a 
partir da história, estava ligado a isso. Se era um memorial e eu estava 
tentando buscar coisas que pudessem acionar um sentimento de 
pertencimento a Minas Gerais, ou alguém que ajudasse a entender a 
gente o que é ser mineiro, eu podia ir pra ficção, eu não precisava ficar 

 
162  Há uma divisão semelhante, adotada pela Secretaria de Planejamento e Gestão (SEPLAG) que 

lista dez “regiões de planejamento”: Alto Paranaíba, Central, Centro-Oeste de Minas, Jequitinhonha/Mucuri, 
Mata, Noroeste de Minas, Norte de Minas, Rio Doce, Sul de Minas e Triângulo. Disponível 
em:<https://www.mg.gov.br/governomg/portal/c/governomg/conheca-minas/geografia/5671-regioes-de- 
planejamento/69548-as-regioes-de-planejamento/5146/5044>. Acesso em: 24 mar. 2015. 
163  Entrevista de Eleonora Santa Rosa, 25 de novembro de 2016. 

https://www.mg.gov.br/governomg/portal/c/governomg/conheca-minas/geografia/5671-regioes-de-planejamento/69548-as-regioes-de-planejamento/5146/5044
https://www.mg.gov.br/governomg/portal/c/governomg/conheca-minas/geografia/5671-regioes-de-planejamento/69548-as-regioes-de-planejamento/5146/5044
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preso a um texto historiográfico. Eu podia trabalhar uma crônica sobre 
o século XVIII. Tinha um compromisso com a verossimilhança, mas 
não com a verdade histórica tal como ela foi dada. Isso me ajudou a 
criar uma estratégia pra lidar com a expografia que estava feita 
anteriormente à minha chegada. [...] Acho que ele funciona bem como 
um memorial se pensado mais como memorial do que como museu 
mesmo. Apesar que num memorial não necessariamente precisa 
deixar de ser um museu, ele te dá um recorte patrimonial muito bem 
definido. O problema que eu acho que a instituição vai ter que enfrentar 
é exatamente discutir “qual é o nosso recorte patrimonial? Sobre o que 
a gente vai falar? Daqui a pouco a gente vai ter que renovar essas 
exposições, e aí, sobre o que, pra onde a gente vai?” Se não reformar 
tudo, uma parte vai ter, mesmo porque a cenografia não dura 
eternamente ela precisa de mudança seja estética, seja em termos 
materiais que estragam, então acho que isso vai ser uma questão, 
porque uma das coisas que estava prevista no plano original que até 
mobilizou a participação de muita gente era o fato de que lá teria um 
grupo de pesquisa, complementaria as ações museológicas, tendo o 
desenvolvimento da pesquisa sobre os temas ligados à memória de 
Minas, e esse grupo não foi criado. [...] E isso precisava acontecer, na 
verdade eu acho que o grande sustentáculo da instituição na hora de 
ela trabalhar as ações culturais, as exposições temporárias e a 
renovação dessa exposição de longa-duração vai ser ter uma 
discussão muito forte sobre o que é memória em Minas Gerais. E o que 
é memória do ponto de vista de um estado que é imenso e múltiplo. A 
região mineradora não tem nada a ver com o norte de Minas, nem com 
o sul.[...] Tem um peso muito grande de dois polos, as cidades 
mineradoras e a capital, a nova capital, Belo Horizonte. O 
Jequitinhonha aparece um pouco no artesanato, você fica no 
estereótipo do Jequitinhonha que é o artesanato164. 

 

Na época da inauguração do Memorial, em fins de 2010, foram publicadas 

notícias a respeito, note-se que quase todas elas são órgãos de imprensa de capitais, 

com grande circulação. O destaque das reportagens está justamente na novidade das 

parcerias público-privadas. A repercussão do MMGV nessas mídias, em geral, é bastante 

positiva. 

O MMGV custou à Vale entre 23 e 27 milhões de reais, já o custo da transferência 

do aparato do governo de Minas Gerais para a Cidade Administrativa custou ao estado 

mineiro 1,6 bilhões de reais. 

Em suma, de acordo com as reportagens pesquisadas, a finalidade do MMGV, 

bem como do Circuito Cultural Praça da Liberdade, é o entretenimento, o aprendizado 

lúdico e o turismo. Em geral, todas resumem o conteúdo do Memorial e sua importância 

como um lugar de cultura para a cidade. Uma das reportagens, intitulada Belo Horizonte 

abre hoje museu sobre a mineiridade165, afirma que o museu é marcado pela 

interatividade e tecnologia, é um espaço de entretenimento e que, segundo seu curador 

Gringo Cardia, mostra as "faces" da mineiridade, como as cidades históricas, as 

 
164  GOMES, René Lommez. Entrevista concedida a Viviane Vitor Longo. Belo Horizonte, 02 mai. 

2016, grifo nosso. 
165  VIZEU, Rodrigo. Belo Horizonte abre hoje museu sobre a mineiridade. Folha de S. Paulo, 01 

dez. 2010. 
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fazendas, a mineração, o artesanato, a música, entre outros. 

A reportagem Mecenato cria rede de museus em BH166 aborda o CCPL, 

mostrando que é um projeto alinhado com a “economia criativa”, cujo formato exemplar 

começou com o Instituto Inhotim, inaugurado em 2006, na cidade de Brumadinho (MG). 

O CCPL então viria "criar um polo de cultura e turismo na promissora indústria criativa", 

em que os patrocínios foram pedidos pessoais do governador Aécio Neves. 

Diante desse contexto econômico inescapável, em que os equipamentos culturais 

interessam também aos interesses de mercado, a narrativa da exposição de longa- 

duração do MMGV cumpre um papel importante, pois corresponde às necessidades do 

seu presente. Mas há uma pergunta ainda pertinente: por que para o contexto atual, o 

imaginário da mineiridade, apoiado fortemente nos registros patrimoniais, ainda tem 

tanta força? Como pudemos inferir acima, a justaposição de territórios em que a Vale 

atua são os mesmos sobre os quais se construíram as características da mineiridade: 

região da mineração aurífera do século XVIII, período que é ainda motivo de muito 

orgulho em discursos políticos e de patrimonialização, como vimos neste capítulo. 

Concomitante ao processo de elaboração do Circuito Cultural Praça da 

Liberdade, a Vale também patrocinou a construção da Cidade Administrativa, ao norte 

de Belo Horizonte, cujo projeto é de Oscar Niemeyer, demonstrando também o arrojo 

arquitetônico como símbolo de modernização. Nota-se aqui uma clara vinculação da 

marca Vale S.A. a um projeto centrado na ideia de inovação, protagonismo e valorização 

de Minas Gerais como estado afinado com a modernidade e orientado para o futuro. 

Mas, é inevitável lembrar, que se trata também de uma nova atualização do binômio 

modernismo/cidades históricas, sendo a presença de Niemeyer a maior evidência disso. 

Após a finalização das obras de adaptação do edifício para acolher a MMGV e 

da instalação de sua exposição de longa-duração, houve um pedido para que a Vale 

continuasse como mantenedora, segundo depoimento do gestor do MMGV, desde 

2011, Wagner Tameirão. No início, após a inauguração em 2010, o museu foi 

administrado por um grupo de profissionais contratado para realizar apenas visitas 

agendadas. Foi criada então a Associação Memorial Minas Gerais Vale167, uma entidade 

jurídica independente da Vale S.A., apesar de ter dirigentes proveniente dela. 

Tameirão conta que o Memorial foi o segundo ativo cultural da Vale, após o 

Museu Vale, em Vitória (Espírito Santo), foi quando passou a se pensar na governança, 

mapeamento de processos, isso com o museu em funcionamento, pois “quando ele 

 
166  LORES, Raul Juste. Mecenato cria rede de museus em praça de BH. Folha de S. Paulo, 06 nov. 

2011 
167  É uma Organização Social (OS), segundo Wagner. Não houve autorização para meu acesso ao 

convênio entre a Vale e o governo do estado, tanto via Memorial, quanto via IEPHA. 
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abriu, não tinha um destino pronto: isso é o acervo permanente, a exposição de longa- 

duração...e aí, e as atividades?”168. 

Entre setembro de 2011 e o início de 2013 o Memorial foi mantido com recursos 

próprios, e ainda estava se estruturando com contratação de pessoal, aos poucos, 

configurando um corpo técnico com diretrizes bem definidas. Quando perguntado sobre 

o motivo de a Vale ter aceitado patrocinar o projeto, afirmando que as ações culturais 

da empresa nada têm a ver com termo de licenciamento: 

O Memorial existe para esse papel institucional, pensando em marca 
Vale, o que essa atividade cultural pode fortalecer a marca Vale, como 
ele também, é um braço da Fundação Vale, tem esse papel de 
promover cultura, nas áreas, principalmente nas áreas em que a Vale 
está inserida, pra trazer bem-estar, pra trazer mais benefícios pra essa 
população em áreas abrangidas pela Vale. Então, ele cumpre esses 
dois papéis, um institucional, de marca mesmo, e o papel, digamos, 
social, cultural. E é por isso que a Vale está aqui, e é por isso que ela 
aceitou o convite inicial do governo...169 

A vinculação da marca Vale S.A. ao MMGV tem mais do que apenas indicar 

quem é a empresa patrocinadora, pois atualmente há uma prática entre museus 

contemporâneos e empresas chamada branding. 

Considerando a questão do investimento de empresas privadas na área da 

cultura, é comum associar-se a marca da empresa como ativo cultural. A partir do 

momento que a verba destinada à cultura provém desses investidores, a aplicação 

desses recursos torna-se uma forma de, ao mesmo tempo, dar visibilidade à marca, 

bem como ampliar o número de visitantes, uma vez que o subsídio cobre os custos da 

elaboração e divulgação do “equipamento cultural”. 

Com a preocupação de atrair público, a partir da comunicação museológica, 

muitos museus têm fortalecido suas marcas próprias e se modificado conceitualmente, 

às vezes até fisicamente, alterando dinâmicas e buscando ir além de seus muros, 

criando formas de participação do público, com a ideia de transformar os museus de 

ilhas (isoladas) em plataformas. Mais uma vez está presente a noção de necessidade 

de atualização dos museus: 

Sobretudo em tempos globalizados, quando as identidades culturais 
são permanentemente reformuladas, produzidas e representadas nas 
redes sociais, o museu é desafiado a reprogramar a sua linearidade 
histórica, como condição de possibilidade para se tornar espaço de 
memória e identidade170. 

 
168  TAMEIRÃO, Wagner. Entrevista concedida a Viviane Vitor Longo. Belo Horizonte, 05 fev. 2016. 
169  Ibidem. 
170  VARZEA,  Mariana.  Todos  estão  convidados  (Apresentação).  In:   MENDES,  Luis  Marcelo.  
(org.). 
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Evidentemente, os museus sempre foram espaços de memória e identidade, 

desde sua criação no século XIX. Mas esse novo contexto mencionado, de fato mobiliza 

novas formas de lidar com a memória e a identidade: 

 

Reprogramar é uma ação institucional de rever conceitos e passar a 
entender os públicos não como visitantes sem rosto ou desejos com os 
quais não há compromisso, mas como clientes. Indivíduos com quem 
desejamos estabelecer relacionamentos, propor diálogos e ouvir com 
atenção para prestar o melhor serviço171. 

 

Essa perspectiva advinda de ambientes corporativos, na qual o visitante é cliente 

gera atritos entre profissionais, estudiosos e gestores da área da cultura. Segundo 

Robert Jones, “Os conceitos de ‘museu’ e ‘marca’ não se relacionam de forma evidente. 

As pessoas tendem a associar ‘museu’ com integridade institucional, e ‘marca’ com 

exploração comercial”172. 

Não se pode ignorar que ao se tratar visitante como cliente, o museu passa a 

oferecer-lhe produtos e serviços, de modo que cada museu tem o desafio de oferecer 

algo único, específico, segundo considerações de Lisbeth Rebollo. A autora traz uma 

afirmação relevante para pensar o lugar do MMGV: “Numa sociedade plural, qualquer 

pretensão de “universalidade” de procedimentos em suas realizações pode criar 

barreiras na comunicação com o público e no atendimento de suas expectativas”173. 

Tomando-se a noção de museu como empreendimento, Ulpiano Toledo Bezerra 

de Meneses aponta uma contrapartida nas relações clientelistas, uma vez que isso pode 

resvalar para um sentido puramente consumista, restringindo a possibilidade de 

desenvolvimento crítico dos lugares de cultura. 

Para André Stolarski174, a Lei Rouanet não tem sido usada para promover 

marcas fortes de museus no mercado, como ocorre com outras instituições fora do 

Brasil. Para ele, a relação entre branding e cultura é delicada, pois esta vê como 

intromissão capitalista enquanto aquela vê como um campo desinteressante para 

investimento, gerando o enfraquecimento de políticas públicas a partir disso. 

Stolarski argumenta que a cessão de recursos públicos e de gestão ao setor 

 
 Reprograme: comunicação, branding e cultura numa nova era de museus. Rio de Janeiro, 2012, 

p. 9-10. Trata-se de uma coletânea de textos que relatam casos em que museus conseguiram levantar 
recursos, reformular sua comunicação e ampliar o número de visitantes, a partir do tratamento dado às 
suas marcas, desde mudanças no logotipo até na formação de pessoal. 
171  MENDES, Luis Marcelo. De ilhas a plataformas. In: MENDES, Luis Marcelo. (org.). Reprograme: 

comunicação, branding e cultura numa nova era de museus. Rio de Janeiro, 2012, p. 18 
172  JONES, Robert. Museum next. In: MENDES, Luis Marcelo. (org.). Reprograme: comunicação, 

branding e cultura numa nova era de museus. Rio de Janeiro, 2012, p. 29. 
173  GONÇALVES, Lisbeth Rebollo. Entre Cenografias: o museu e a exposição de arte no século XX. 

São Paulo: Edusp/FAPESP, 2004, p. 99. 
174  STOLARSKI, André. Museum next. In: MENDES, Luis Marcelo. (org.). Reprograme: 

comunicação, branding e cultura numa nova era de museus. Rio de Janeiro, 2012, p. 52-61. 
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privado (lei de incentivo à cultura, de cunho neoliberal) resulta que os investimentos 

tendem a se concentrar nos mesmos proponentes, havendo uma hegemonia. Por 

favorecer a isenção fiscal, pouco se constrói de interesse em investir na cultura para 

além desse efeito mecânico da lei. Para Stolarski, uma alternativa pode vir de um 

pensamento que valorize a marca, podendo estimular o diálogo entre produtores e 

investidores, diversificando as estruturas de investimento em cultura no Brasil. 

Na opinião do curador do MMGV, Gringo Cardia, ao ser questionado sobre 

possíveis interferências da Vale quanto aos conteúdos na exposição do MMGV, afirmou 

o seguinte: 

Só teve uma sala, que é a Sala da Vale, que eu tive que colocar lá em 
cima, como se fosse a sala do patrocinador, mas eu tive muito apoio 
do governo... a Eleonora Santa Rosa, ela não deixou isso acontecer. 
Porque você não pode ter uma empresa dizendo o que é cultura. Ela 
tem que patrocinar a cultura, e até pode dizer, mostrar coisas que tem 
a ver com as atividades que ela faz, a área que ela atua, mas não pode 
ter esse tipo de interferência175. 

Os entrevistados foram unânimes em dizer que não houve nenhuma 

interferência direta. A verba destinada para a construção do MMGV (que seria para a 

sede da Orquestra Sinfônica do Estado) encampou a proposta da Secretaria de Cultura 

e dos pesquisadores, certamente pela afinidade ideológica na qual as salas expositivas 

foram pensadas, essa afinidade foi oficializada em um contrato entre governo e Vale176. 

Mas resta evidente que a celebração da mineiridade na exposição de longa- duração, 

apoiada prioritariamente na valorização dos legados culturais da região aurífera, é 

coincidente com as regiões em que a Vale atua em Minas (inclusive de suas 

subsidiárias, como a Samarco, responsável pelo desastre de Mariana em 2015). Nesse 

sentido, a Vale, para além da notabilidade de sua marca como empresa comercial, 

enlaça-se na própria história de Minas, sendo um capítulo contemporâneo da renovada 

mineiridade que seus criadores do âmbito político desejavam. 

Como vimos no primeiro capítulo, a manutenção do MMGV é feita por meio de 

lei de incentivo, e os investidores que verificamos são todos da área mineradora, 

vinculados à Vale. Stolarski afirma que boa parte do valor de mercado está na avaliação 

subjetiva coletiva, portanto, se ela se relacionar bem com a marca, maior o valor e os 

benefícios dela decorrentes. 

A área da cultura passou a ser alvo de investimentos, quando seu valor passou 

a ser também de mercado, quando o patrimônio cultural se tornou commodity, produto 

cultural. Essa nova dinâmica tem atraído não só investimentos em museus, mas para 

 
175  CARDIA, Gringo. Entrevista concedida a Viviane Vitor Longo. Rio de Janeiro, 02 nov. 2016. 
176  Não tivemos acesso a esse documento. 
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construção de novos museus, o que vem de encontro a um fenômeno contemporâneo 

desde o início dos anos 2000, que é o boom dos museus e da necessidade de 

estabelecer e multiplicar os lugares de memória oferecidos como produto de consumo, 

questão que será abordada no próximo capítulo.
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CAPÍTULO 3 – EXPOSIÇÃO E LINGUAGEM 

O presente capítulo aborda a linguagem utilizada na exposição de longa-duração 

do MMGV que o coloca como fenômeno contemporâneo destinado ao turismo. 

Primeiramente apresentam-se os recursos e os argumentos da curadoria para utilização 

de meios digitais na exposição, ressaltando-se a opção por uma linguagem atraente, 

estimulando o consumo da exposição conforme seus apelos sensoriais. Uma vez notada 

a dimensão espetacular da exposição, seus elementos devem ser capazes de chamar 

a atenção para o que seria único em Minas Gerais, como seu patrimônio histórico agora 

também chamado ativo cultural, numa lógica de mercado própria do século XXI. Ao 

mesmo tempo, como veremos no terceiro e último tópico, a narrativa expográfica 

(sensorial) é também historiográfica, pois se constrói a fim de legitimar um discurso que 

seja pressuposto de seus agentes, que dê a chancela necessária para validá-lo como 

representativo da coletividade mineira. 

 
 
Comunicação: tecnologia, interatividade e experiência no MMGV 

A exposição de longa-duração do Memorial utiliza recursos audiovisuais, 

instalações e meios eletrônicos (telas sensíveis ao toque) para promover uma 

experiência diferenciada na visita. Experiências como essas têm sido bastante 

recorrentes no Brasil desde meados dos anos 2000, período, como vimos, que coincide 

com a mercantilização da cultura. Nem sempre denominados museus, muitas 

instituições culturais têm em comum a comunicação midiática que utilizam nas 

exposições, o imperativo da avaliação por índices de visitação e a intenção de 

revalorizar espaços urbanos em parceria com instituições privadas. São exemplos 

dessas instituições o Museu da Língua Portuguesa (São Paulo, 2006), o Museu do 

Futebol (São Paulo, 2008), o Paço do Frevo (Recife, 2014), Museu Cais do Sertão 

(Recife, 2014), Museu do Amanhã (Rio de Janeiro, 2015), Centro Cultural Dragão do 

Mar (Fortaleza, 1999) e os demais museus do Circuito Liberdade, como o Museu das 

Minas e do Metal – MM Gerdau, Espaço do Conhecimento UFMG (Belo Horizonte, 2010 

em diante)177. 

Em todos eles, seja na cenografia, seja na arquitetura, os recursos tecnológicos 

remetem à ideia de dinamização, espetáculo e entretenimento. Muitos museus de 

História vêm sendo reformulados com base nessas novas linguagens, chegando-se a 

criar exposições espetaculares, em que a expografia chama muitas vezes mais atenção 

 
177  Essas instituições culturais apontam para uma tendência à desmaterialização dos museus. O uso 

de mídias digitais leva os museus a uma reorganização de linguagem, que altera toda a experiência de 
visita. Para aprofundar esse assunto é preciso uma pesquisa de público estruturada qualitativa e 
quantitativamente, o que não foi possível dentro o escopo dessa pesquisa. 
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do que o acervo, quando ele existe. 

Para iniciarmos a discussão sobre a comunicação expográfica no MMGV, 

apresentaremos brevemente um caso de cenografia em exposição que é bastante 

controverso e suscita ainda hoje alguns debates. De modo semelhante à 

espetacularização no MMGV, a Mostra do Redescobrimento (2000), uma exposição 

temporária de grande porte que ocupou alguns dos pavilhões do Parque Ibirapuera, em 

São Paulo, utilizou essa estratégia, apesar de não ser um museu e sem o uso de mídias 

eletrônicas. Como parte das comemorações dos 500 anos do Brasil, a exposição 

procurava mostrar a diversidade cultural brasileira como um apanhado geral de 

diferentes segmentos temporais ou por categorias raciais. 

Os módulos foram pré-definidos e depois os especialistas foram chamados para 

elaboração do conteúdo178. A expografia ficou a cargo de outros profissionais, dentre 

eles a cenógrafa Bia Lessa, responsável pelo módulo “Arte Barroca”, de modo 

semelhante ao que ocorreu no Memorial, porém com Gringo Cardia responsável pela 

cenografia de todas as salas do MMGV. Na imprensa surgiram críticas sobre a 

cenografia dos módulos, o apelo ao espetáculo e como desviam a atenção das obras 

expostas, na intenção de entusiasmar o público ou – como diz Gringo Cardia a respeito 

do MMGV – tornar o conteúdo palatável. 

Entretenimento era a palavra de ordem na Mostra, assim como o é no Memorial, 

conforme está explícito no Projeto Museográfico179. Outro ponto em comum entre a 

Mostra e o Memorial é que ambas as curadorias foram feitas com base em pesquisas 

acadêmicas, e ambas acabam reiterando o lugar-comum das interpretações sobre 

identidades: a brasileira e a mineira. Segundo Barros: 

A Mostra do Redescobrimento foi, antes de uma megaexposição de 
arte, um ritual cívico público-privado que reelaborou mitos nacionais de 
acordo com a visão de mundo de uma elite representada, dos 
detentores do poder estatal à época, de parte da imprensa e da 
iniciativa privada180. 

 

É claro que as proporções e o alcance do MMGV são outros, mas a análise de 

Barros é pertinente à análise da exposição do Memorial ao percebermos que os temas 

de identidade são transmitidos para o público e assimilados por este a partir de um 

discurso espetacular que reitera concepções consagradas sobre referenciais da cultura 

brasileira, já legitimados: 

Em uma exposição do tamanho da Mostra do Redescobrimento o único 

 
178  BARROS, Guilherme. Monografia final (Especialização em Museologia, Curadoria e 

Colecionismo) – CentroUniversitário Belas Artes, São Paulo, 2015. Disponível
 em: < http://www.belasartes.br/revistabelasartes/downloads/artigos/13/o-novo-brasil-da-
mostra-do- redescobrimento.pdf.> 
179  Ver Anexos. 
180  BARROS, 2015, p. 17. 

http://www.belasartes.br/revistabelasartes/downloads/artigos/13/o-novo-brasil-da-mostra-do-redescobrimento.pdf
http://www.belasartes.br/revistabelasartes/downloads/artigos/13/o-novo-brasil-da-mostra-do-redescobrimento.pdf
http://www.belasartes.br/revistabelasartes/downloads/artigos/13/o-novo-brasil-da-mostra-do-redescobrimento.pdf
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discurso capaz de ser absorvido facilmente é o macro, o do marketing 
e dos mitos. Não importa o que curadores realizaram como discurso e 
sentido, pois eles estavam ali para dar subsídio, referendar 
indiretamente com a sua expertise o discurso macro, e não o oposto. 
Não foi o marketing que criou um discurso como chamariz para a 
população ter contato com a arte, mas foi a arte que serviu de isca para 
referendar um discurso de marketing carregado de sentidos políticos e 
sociais181. 

 

Essa leitura crítica de Guilherme Barros nos interessa pela possibilidade de 

analisar a exposição de longa-duração do MMGV como um discurso do governo do 

estado e da Vale para propagar e legitimar um imaginário que reforça um conceito sobre 

Minas Gerais (no sentido do termo marketing). 

Desde que o MMGV foi inaugurado, muitas reportagens foram veiculadas sobre 

o novo equipamento cultural na cidade. Ele também aparece bastante em notas 

jornalísticas sobre agenda cultural com datas de eventos comemorativos, como Semana 

de Museus e Primavera dos Museus, debates sobre os usos do entorno e da praça, 

preocupação do Circuito e dos órgãos mantenedores em preservá-la, além de 

programação de férias182. Analisando esse material, o uso frequente dos termos 

“tecnologia”, “diversidade cultural”, “experiência” indicam a positivação, a projeção e o 

papel simbólico que o MMGV assume na cidade de Belo Horizonte. 

Na reportagem intitulada Memorial conta a história de Minas na Praça/Espaço 

 
181  BARROS, 2015, p. 17-18. 
182  São exemplos dessa divulgação: PORTELA, Marcelo. Liberdade com cultura. O Globo, 11 mar. 

2010. HERDY, Thiago. Mais um museu 'desburocratiza' BH. O Globo, 02 dez. 2010. MAIA, Eduardo. As 
delícias da culinária mineira, com pitadas de arte. O Globo, 13 dez. 2013. SIQUARA, Carlos Andrei. Outros 
olhares para o circuito. O Tempo, 24 ago. 2015. MASSOTE, Raquel. Aécio deixará o governo mineiro no 
fim do mês. O Estado de S. Paulo, 19 mar. 2010. Idem, op. cit., Agnelli diz que Vale negocia preços com 
cada cliente. SCHWARCZ, Lilia. Minas memorial. O Estado de S. Paulo, 03 mai 2011. VIZEU, Rodrigo. Belo 
Horizonte abre hoje museu sobre a mineiridade. Folha de S. Paulo, 01 dez. 2010. LORES, Raul Juste. 
Mecenato cria rede de museus em praça de BH. Folha de S. Paulo, 06 nov. 2011. WERNECK, Gustavo. 
Memorial Minas Gerais Vale é aberto para visitação. Estado de Minas, 01 nov. 2010. MEMORIAL será 
inaugurado na Praça da Liberdade. Estado de Minas, 29 nov. 2010. PACELLI, Shirley. Temporada de Natal 
muda rotina do cartão-postal de BH. Estado de Minas, 09 dez. 2010. Idem. Tecnologia dos museus dá asas 
à imaginação. Estado de Minas, 13 set. 2012. VIEIRA, Marta. Vale vai explorar as terras-raras e 2015. 
Estado de Minas, 21 abr. 2012. JACINTO, Vanessa. Projeto Primavera nos Museus dá vida aos canteiros 
da Praça da Liberdade. Estado de Minas, 24 set. 2012. FERREIRA, Pedro. Grupo adere a passeio ciclístico 
para conhecer o patrimônio mineiro. Estado de Minas, 30 set. 2012. PEREIRA, Elaine. Doze cidades de 
Minas participam da Hora do Planeta neste sábado, 31 mar. 2012. AYER, Flávia. Representantes de 
museus querem garantia de preservação da Praça da Liberdade. Estado de Minas, 02 ago. 2013. 
FURBINO, Zulmira. Além de Inhotim, BH tem belos museus que retratam a história dos ofícios, da 
mineração e do futebol. Estado de Minas, 08 jul. 2015. LOPES, Valquiria. Praça da Liberdade terá regras 
mais rígidas pra realização de eventos. Estado de Minas, 18 mai. 2015. Idem, op. cit. Prefeitura de BH 
incentivará uso do entorno da Praça da Liberdade. WERNECK, Gustavo. Profissionais da manutenção da 
Praça da Liberdade conhecem o Memorial Minas Gerais Vale. Estado de Minas, 21 mai. 2015. IMPRENSA 
OFICIAL DE MINAS GERAIS. Memorial conta a história de Minas na Praça/Espaço para Minas. 01 dez. 
2010. Idem. Férias culturais. 04 jul. 2012. Idem. Gênios no Circuito/Audiovisual leva o público para dentro 
da música erudita. 05 set. 2012. Idem. Setembro cultural. 17 set. 2011. Idem. Casa da Economia Criativa é 
a nova atração do Circuito Praça da Liberdade. 18 jan. 2014. Idem. Vale conta a história de Minas no 
Circuito Cultural/Vale mostra Minas no Circuito Cultural. 20 mar. 2010. Idem. Governador lança livro- 
catálogo com a história de Minas Gerais. 21 abr. 2012. Idem. Circuito Cultural Praça da Liberdade passa 
por processo de expansão. 27 ago. 2013. Idem. Inaugurado novo espaço no maior complexo de cultura do 
país. 28 ago. 2013. Idem. Circuito Cultural tem atrações variadas. 29 jul. 2011. Idem. Estado quer incentivar 
visitas ao Circuito Praça da Liberdade. 30 jun. 2011. Idem. Turismo também é cultura. 31 dez. 2010. 
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para Minas, na ocasião da pré-inauguração do MMGV, o texto afirma que ali estaria 

reunida toda a cultura do estado desde o século XVIII (história, memória e costumes); 

um "espelho da diversidade mineira" em harmonia com a tecnologia; uma atração de 

nível internacional que traz o "reflexo da alma mineira"183. 

Nessa mesma reportagem Aécio Neves lembrou que isso só foi possível graças 

à parceria entre o governo de Minas Gerais e a iniciativa privada, uma vez que os 

prédios da Praça estariam “deteriorados”, houve então um esforço em busca de 

parcerias, e o que era a “Praça de Poder agora é Praça do Povo”184. 

Na solenidade de abertura estava presente o então presidente da Vale S.A., 

Roger Agnelli, que afirmou ser o mais importante a participação das crianças, por meio 

da tecnologia, o que, para ele, prometia aproximar os mineiros de sua própria história, 

por isso a importância da interatividade. De fato, a maior parte do público visitante do 

Memorial é escolar, de jovens e crianças, e Agnelli afirmava a satisfação da Vale em 

viabilizar o projeto185. Em outra reportagem, o presidente da empresa diz, que "a história 

de Minas está na história da Vale e a Vale está na história de Minas"186, novamente, é 

sugestiva a vinculação do nome da empresa a esse equipamento cultural. 

De fato, o uso de recursos tecnológicos tem sido cada vez maior nas exposições 

em todo o planeta, porém, poucas vezes exploram todo seu potencial dinamizador que, 

segundo a tese de Tatiana Gentil Machado, não devem se limitar à aplicação desses 

recursos, pois têm o potencial de promover a interatividade, que só acontece em uma 

relação dialógica. Para ela, a associação direta entre meios digitais e interatividade é 

equivocada; o museu deve não só fornecer informações, mas fornecer subsídios para 

que os visitantes as compreendam e as ressignifiquem, para que construam sua própria 

identidade. 

A interatividade começou nos museus de ciências, mas vem sendo uma tática 

de projetos expográficos de diferentes tipos de museus, voltando-se para construção de 

narrativas, promoção da imersão, incentivo à participação e criação de momentos de 

impacto emocional, para alcançar novos objetivos, como promover vivências ou 

experiências. 

O que se mostra mais importante de destacar nessas propostas 
expográficas é aquilo que está por trás das novas práticas adotadas 
pelos museus, ou seja: 1) a tendência para o desenvolvimento de 
exposições em torno de “ideias” – e não mais tendo os objetos como 

 
183  IMPRENSA OFICIAL DE MINAS GERAIS. Memorial conta a história de Minas na Praça/Espaço 

para Minas, 01 dez. 2010. 
184  IMPRENSA OFICIAL DE MINAS GERAIS. Memorial conta a história de Minas na Praça/Espaço 

para Minas, 01 dez. 2010. 
185  Ibidem. 
186  IMPRENSA OFICIAL DE MINAS GERAIS.Vale conta a história de Minas no Circuito Cultural/Vale 

mostra Minas no Circuito Cultural, 20 mar. 2010. 
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centro de interesse e ponto de partida –, e 2) a tendência para a criação 
de ambientes “experienciais” e “vivenciais”, com experiências e 
vivências sensoriais – polissensoriais, especialmente -, e não mais 
apenas visuais e/ou táteis. Nesses ambientes, sons, cheiros, luzes e 
temperaturas diferentes são explorados juntamente com os demais 
elementos de comunicação e de projeto, de modo a despertar 
sensações e a acionar emoções e memórias dos visitantes, 
envolvendo-os e/ou instigando-os, assim, a participar da exposição187. 

Cada vez mais os museus se tornam espaços midiáticos híbridos, valendo-se de 

recursos analógicos e digitais, que estimulam a sensorialidade, por meio dos espaços, 

dos sons, da iluminação, enfim, da ambientação. Todas as salas da exposição de longa- 

duração do MMGV possuem vídeos e/ou algum dispositivo digital que concentram a 

maior parte das informações sobre cada tema de cada sala. Tais dispositivos são 

acionados pelo toque, e em seguida trazem à vista alguma projeção com algum 

conteúdo já pronto que fica disponível por alguns segundos, ao qual o visitante assiste 

de forma passiva, como, por exemplo, a mesa da sala Modernismo, as paredes da sala 

Minas Rupestre ou as telas de LCD com links para conteúdos mais detalhados188. 

Embora seja um recurso de amplas possibilidades, Paul Virilio pontua algumas 

consequências do uso de mídias digitais nos museus: 

A automação da percepção, ou seja, a delegação da análise da 
realidade para a máquina; o desrespeito ao tempo de exposição que 
permite (o olho humano) ver, editado pelo tempo-velocidade da visão 
da máquina; a necessidade de estimulação constante em função da 
inércia e da passividade; a eliminação dos intervalos e instauração do 
imediatismo e tempo intensivo, primazia da velocidade, perda de 
profundidade da sucessividade em detrimento do relevo da 
instantaneidade; a compressão do tempo pela ideia de presente 
contínuo; a primazia da realização das possibilidades dadas em 
detrimento da transformação com base nas realidades existentes189. 

Dependendo de como a informação é organizada, pouco se consegue fazer de 

conexões entre os temas. No MMGV, as salas são fisicamente independentes, pois, 

como já mencionado no início do primeiro capítulo, o museu foi instalado em um prédio 

tombado, onde funcionava a Secretaria da Fazenda, e foi adaptado para a nova função 

cultural. Com isso, deslocar-se dentro do MMGV já instaura uma fragmentação e, 

mesmo que não haja roteiro pré-estabelecido, as idas e vindas pelas salas e corredores 

não estabelecem circularidade de informações, não se complementam e tampouco há 

possibilidade de controle, interferência ou escolha sobre os conteúdos, pois já estão 

prontos, de modo que o visitante tem poucas opções de como significar o que está 

 
187  MACHADO, Tatiana Gentil. Projeto expográfico interativo: da adoção do dispositivo à construção 

do campo da interatividade. (Tese de doutorado). São Paulo: FAU-USP, 2015, p. 59. 
188  É possível ver alguns desses dispositivos no site da empresa Super Uber: 

<http://www.superuber.com.br/memorial-de-minas-gerais-vale/>. Acesso em 19 abr. 2017. 
189  VIRILIO, Paul. (1994, 1996, 1999) apud MACHADO, op. cit., p. 125. 

http://www.superuber.com.br/memorial-de-minas-gerais-vale/
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diante dele. 

Esses novos museus que se valem de tecnologias para colocar um grande 

volume de informação em suas exposições, ao mesmo tempo procuram torná-la 

palatável, acessível. Assim também ocorre no MMGV que não pretende esgotar os 

assuntos ou apresentá-los de formas herméticas, mas poderia instigar a curiosidade do 

visitante levando-o a perguntar-se por que, como e se aqueles temas representam a 

identidade mineira ou que outros poderiam estar ali também190, como lembra Tatiana 

Machado: 

O que se percebe é que as exposições são a “ponta do iceberg” da 
comunicação do conhecimento científico. Ou seja, por meio da 
exposição, pouco se aprende realmente em termo de absorção e 
fixação do conhecimento científico em sua profundidade. Entretanto, 
muito pode ser feito para despertar a curiosidade e o interesse pelo(s) 
assunto(s) apresentado(s) e para estimular a pesquisa mais 
aprofundada em torno deles191. 

Machado entende a interatividade como algo processual: primeiro a curiosidade 

pela surpresa, depois a dúvida pela lacuna de informações e, por fim, a verificação- 

explicação, estimulando-se assim a busca por respostas. A frase do poeta francês Paul 

Claudel, citada por Edgar Morin em sua obra sobre cultura de massas, convém à ideia 

de interatividade aqui trabalhada, pois ela é uma forma de conhecimento: “o homem 

conhece o mundo, não pelo que ele subtrai, mas pelo que ele lhe acrescenta de si 

mesmo”192. Nas palavras da autora: 

Um projeto interativo é aquele que se estrutura pela comunicação e 
pelo inter-relacionamento de suas partes, visando motivar o visitante a 
idas-e-vindas entre as mesmas e a estabelecer articulações entre elas. 
É um projeto que é elaborado a partir de uma abordagem 
multidimensional e que se estrutura também, eminentemente, pela 
relação de linguagens verbais e não-verbais. Por fim, é um projeto que 
cria um jogo equilibrado entre afirmações e insinuações, entre 
induções e sugestões, e entre o explícito e o implícito, o exposto e o 
escondido. Tem, assim, tanto a intenção de estimular o 
entrecruzamento de informações e experiências – instigando a 
percepção de deslocamentos e o estabelecimento de interconexões e 
reconexões –, quanto a de abrir possibilidades de complementações e 
interferências – dando espaço para as “falas” dos visitantes e para 
compartilhamentos entre as mesmas193. 

 
190  A interatividade, apesar de ser um ponto forte em museus de ciências, adentrou também os 

museus de história que, mesmo não apresentando experimentos científicos para verificação dos visitantes 
durante a exposição, como ocorre nos de ciências, podem ser interativos instigando perguntas e 
inquietações não óbvias, que vão além do universo familiar já conhecido, pensando na formação histórica 
e sociocultural do estado de Minas Gerais de modo mais amplo. 
191  MACHADO, 2015, p.159. 
192  MORIN, Edgar. Cultura de massas no século XX (o espírito do tempo). Forense: Rio de Janeiro, 

1967, p. 23. 
193  MACHADO, 2015, p. 236. 
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Machado continua, e ressalta o papel da interatividade como algo relacional, que 

permita o surgimento de novas perspectivas durante a exposição: 

É preciso que se compreenda que a essência da interatividade está na 
natureza dialógica da comunicação – comunicação esta que não é pré- 
determinada pelos meios de comunicação, com suas respectivas 
tecnologias, mas, sim promovida por uma concepção relacional e 
aberta dos elementos do projeto expográfico, em suma, uma 
concepção que deixa lacunas a serem preenchidas. Sem essa 
compreensão, não haverá como ampliar o potencial das exposições 
para que elas se tornem espaços genuínos de interações, nos planos 
inter e intrapessoais, e se transformem em estruturas de oportunidades 
para a desconstrução e a reconstrução de significados e de 
identidades194. 

No caso dos museus de história, a interatividade pode estar em objetos históricos 

(ou réplicas) manipuláveis, mas também pode estar nas cenografias, na tentativa de 

reconstituição do passado. Como a História não pode ser visualizada e não pode ser 

apreendida sensorialmente, vale ressaltar a crítica de Ulpiano Bezerra de Meneses, de 

que não é obrigação do museu reconstituir o passado, “e se o fizer será por ideologia e 

mascaramento”195. 

Apesar de ser uma ferramenta pedagógica eficiente, a interatividade proposta 

nesses casos talvez melhor denominada como “interação”, precisa ser mediada, para 

que o museu não recaia numa “teatralização” extasiante, que impeça questionamentos 

diante daquilo que se vivencia no museu, no sentido do alerta de Ulpiano Meneses sobre 

os riscos de se utilizar cenografia em museus de modo espetacular196. 

Segundo Meneses, o principal problema da teatralização é que ela pode 

comprometer ou induzir a interpretação do visitante. A transformação da História em 

espetáculo é um problema porque indica um processo de banalização e “pseudo- 

familiarização” entre passado e presente, o que é, para o autor, “anti-pedagógico pois 

nos aprisiona no presente e, incapaz de nos fazer compreender a alteridade no que ela 

tem de específico, transforma esse presente no único termômetro capaz de tudo 

medir”197. 

O autor critica a reprodução de contextos que são pura aparência, pois não dão 

abertura às impressões profundas que vão além da sensorialidade, mascarando as 

articulações invisíveis, porém determinantes que levaram aquele dado a estar ali, na 

 
194  MACHADO, 2015, p.237. 
195  MENESES, Ulpiano Toledo Bezerra de. Do teatro da memória ao laboratório da História: a 

exposição museológica e o conhecimento histórico. In: Anais do Museu Paulista – História e Cultura 
Material, São Paulo, no 2, 1994, p. 38. 
196  Na mesma linha crítica de Ulpiano, autores como John Urry, Guy Debord, Daniel Boorstin, 

Barbara Kirshenblatt-Gimblett analisam experiências sensoriais, respaldadas por uma sociedade que 
valoriza o consumo do espetáculo. 
197  MENESES, op. cit., p. 35 
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exposição. Outro problema, nesse sentido, é o de a exposição se desobrigar a colocar 

à vista seus argumentos, seus critérios de montagem, expondo seu caráter contingente 

e não absoluto. 

Ao museu não compete produzir e cultivar memórias, mas analisá-las, como 

objeto de conhecimento, pois elas são um componente fundamental da vida social198. O 

fio condutor do argumento de Meneses é a importância da dimensão crítica da 

exposição, que implica proporcionar um ambiente em que o visitante seja autônomo e 

capaz de distinguir, filtrar, separar e escolher. 

No MMGV, a autonomia do visitante existe no fato de ele poder elaborar seu 

próprio percurso de visita, de decidir ler ou não os folhetos, de clicar em temas nas telas 

de LCD para se aprofundar em algum assunto. Por outro lado, se sua curiosidade não 

for aguçada, se não houver algum “incômodo”, o visitante pode apenas admirar a 

exposição, não mobilizando seu senso crítico. 

Nesse cenário atual das exposições museológicas, o caráter novidadeiro das 

tecnologias vem combater, ou pelo menos, contrabalançar um sério problema dos 

museus brasileiros, mencionado na questão dos investimentos: como atrair público. O 

estereótipo com relação aos museus precisa ser desconstruído e profissionais da área 

têm pensado maneiras de romper com esse senso comum. O curador do MMGV, Gringo 

Cardia, atento a essa problemática, afirma: 

Acho que o museu não pode ser um lugar que não converse com o 
jovem, com o contemporâneo, então a gente fez assim, salas de 
exposição de arte pra jovens artistas, auditório pra ter sempre ciclos de 
seminários, palestras que tivessem a ver com cultura, com a 
universidade (...) e se o museu também tem exposições temporárias e 
happenings temporários que acontecem ocasionalmente, ele vira um 
centro cultural, quer dizer, isso torna o museu vivo199. 

 
Por exemplo, na reportagem intitulada Tecnologia dos museus dá asas à 

imaginação, o tema central é a “monotonia” dos museus. Afirma-se, porém, que no 

Memorial é diferente, pois há uma parceria entre História e tecnologia: "O espaço 

cultural é iconográfico: não mostra a obra, mas faz uma alusão com imagens, vídeos e 

áudio"200. Segundo o atual gestor do MMGV, Wagner Tameirão201, uma estratégia 

encontrada por ele e sua equipe tem sido a programação temporária, de modo que o 

MMGV promove eventos culturais diversos, também de acordo com sua proposta de ser 

um espaço de convivência, recebendo pessoas interessadas apenas na exposição 

(algumas não, mas sabem que existe e podem ocasionalmente, voltar para visitá-la) 

 
198  MENESES, 1994, p. 40. 
199  CARDIA, Gringo. Entrevista concedida a Viviane Vitor Longo. Rio de Janeiro, 02 nov. 2016. 
200  PACELLI, Shirley. Tecnologia dos museus dá asas à imaginação. Estado de Minas, 13 set. 

2012. 
201  Wagner Tameirão é gestor do MMGV desde 2011. 
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como pessoas interessadas nos eventos ou em ambos. 

Ele também comenta que, atualmente, mídias sociais e aplicativos para 

dispositivos móveis são algumas das formas para as quais os museus vêm atentando, 

a fim de estender e estreitar relações com o público visitante e o potencial visitante. 

No Memorial a questão da tecnologia também mostra a musealização dos temas 

em exposição, ou seja, o que significa levar determinados assuntos (não mais só objetos 

e obras) para dentro de um museu, de modo digital, e como as pessoas lidam com isso. 

Mesmo não sendo materiais, esses conteúdos, a partir do momento que entram no 

museu, passam a ser documentos históricos202. 

Seguindo esse raciocínio, a musealização de temas no MMGV não é, como 

vimos, a musealização de objetos, mas de conceitos. Não se trata de uma apreciação 

estética, ou material – embora a experiência de visita à exposição passe por esses 

quesitos, mas, sobretudo de uma reafirmação de valores que enaltecem o sentido de 

identidade, no caso, a mineiridade. 

Poderia-se dizer que o MMGV é um museu sem acervo, mas todo seu aparato 

tecnológico, todas as mídias digitais são suportes de informação que compõem um 

acervo. A mudança de suporte, por si só, tem um impacto enorme na forma como 

lidamos com a materialidade e a virtualidade. Wagner Tameirão afirmou, a esse 

respeito: 

A partir do momento que você fala “não, não tenho acervo, mas tenho 
uma pesquisa interna aqui” [feita pelo setor Educativo] (...) isso é 
construção de acervo, construção de conteúdo, esse departamento de 
pesquisa, seja produzindo ou não, acho que seria o ideal, até pra 
cumprir essa lacuna de não ter acervo203. 

 
Todos os entrevistados por esta pesquisa afirmaram que o ideal seria haver um 

setor de pesquisa, pois com o material levantado pela equipe da UFMG, que resultou 

na publicação do livro-catálogo, em que estão os highlights204 de Minas. Cardia afirma 

que havia um plano205 de construir no subsolo um Centro de Historiadores, para que 

novas discussões e novos temas para as salas pudessem ser desenvolvidos, como um 

núcleo acadêmico que desse continuidade para as pesquisas e propiciassem mudanças 

de conteúdos. Mas a ideia foi vetada pela Vale, devido à falta de recursos no final do 

projeto. 

Para Ulpiano Bezerra de Meneses, os objetos (artefatos, nos termos do autor) 

 
202  Aqui, considera-se a reflexão elaborada por Ulpiano Meneses sobre objetos históricos, mas que 

também cabe ao nosso estudo 
203  TAMEIRÃO, Wagner. Entrevista concedida a Viviane Vitor Longo. Belo Horizonte, 05 fev. 2016 
204  Expressão utilizada por Gringo Cardia, que significa “destaques”. 
205  Esse dado está presente também no Projeto Museográfico. 
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em museus são vetores de relações sociais, vetores de conhecimento histórico, e sua 

materialidade é repleta de informações que podem ser ressignificadas conforme o 

ângulo sob o qual sejam analisados206. Se essa multiplicidade de olhares pode 

acontecer em acervos físicos, nos acervos digitais isso aumenta exponencialmente, em 

virtude das diversas conexões, hiperlinks e redes de informação que se podem tecer 

sobre um único tema. 

Segundo o curador Gringo Cardia, o MMGV é um museu de tecnologia com 

temas históricos, é um museu da experiência, em que: 

O espaço físico, ele tem que ser um espaço imersivo, você tem que 
entrar nele com todos os sentidos. Não é só o físico, é música, é o 
cheiro, a teatralidade, você tem que envolver a pessoa, tirar ela... 
porque hoje em dia as pessoas têm tecnologia em casa, têm a melhor 
televisão do mundo na sua casa, mas qual a diferença disso e do 
museu? (...) A coisa coletiva é coisa diferente da sua casa, acho que 
essa experiência (...) de você estar num espaço físico diferente, que 
trabalha com seus sentidos, esse é o museu hoje em dia, ele quer (...) 
mostrar a história com emoção não quer mostrar uma história que é 
um relato jornalístico207. 

 

Como afirma Meneses, um museu de história é aquele onde se deve converter 

objetos históricos em documentos históricos. Nesse sentido, um acervo digital pode 

também vir a ser um documento histórico, visto que possui produtor e contexto de 

surgimento, trânsito social e acúmulos de semânticas. A partir deles também é possível 

descobrir quem fala, de quem é o discurso sobre Minas Gerais, eliminando a hipótese 

de valor intrínseco nos temas selecionados, uma vez que todo valor histórico é atribuído, 

o patrimônio mineiro ali representado é construído em sua materialidade (fora do museu) 

e em sua virtualidade (dentro do museu, nos vídeos e projeções). Cabe à instituição e 

seus curadores promover a problematização de seu acervo, que ressalte todas essas 

chaves de entendimento e discussão dos objetos, de modo a que se tornem documentos 

de processos históricos. 

As exposições midiáticas podem, muito facilmente, limitar-se ao espetáculo, ao 

entretenimento como objetivo em si, mas não se pode generalizar os efeitos causados 

pela aplicação desses recursos em museus que buscam atualizar-se, atrair público, 

atrair investimento ou qualquer outra motivação semelhante. Diante da já mencionada 

relação clientelista entre museu e público, como realizar nela o senso crítico, a produção 

de conhecimento com as mídias? Como mostra o estudo de Tatiana Machado, uma 

forma possível é a interatividade. 

De um ponto de vista mais interno dos museus, analisando a relação museu- 

cliente, para Manuelina Duarte Cândido interessa o que se passa com o cliente 

 
206  MENESES, 1994. 
207  CARDIA, Gringo. Entrevista concedida a Viviane Vitor Longo. Rio de Janeiro, 02 nov. 2016. 
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(visitante) na compreensão e na experiência que ele vivencia, de modo mais qualitativo 

do que quantitativo. Ela retoma ideias de Mário Moutinho, sobre a concepção de museu 

como prestador de serviço e que, portanto, tem características próprias dessa categoria: 

inseparabilidade (a exposição é comprada e usada simultaneamente, avalia-se se a 

visita foi válida ou não), variabilidade (o museu se recusa a adaptar-se à necessidade 

de cada visitante), intangibilidade (a experiência da visita não é palpável) e 

perecibilidade (serviços não podem ser estocados, museus precisam oferecer novas 

exposições). A partir dessas características, Manuelina Cândido prossegue: 

Diante disso, as inovações possíveis, segundo o autor [Mário 
Moutinho], dizem respeito a expandir o campo das ideias e minimizar 
a apresentação de objetos (intangibilidade), aprender que há um tempo 
limitado para se justificar e se fazer necessário (inseparabilidade), 
perceber que há um limite de validade que exige renovação 
(perecibilidade) e tornar-se sensível à necessidade de cada visitante 
(variabilidade)208. 

 

A subjetividade do indivíduo encontra-se com as referências culturais 

musealizadas. Assim, o que o indivíduo “leva” do museu é incomensurável, mas como 

parte de um grupo, pode ser mapeado: “nos afastamos da noção do público dos museus 

como uma grande massa homogênea e passamos a pensar, no mínimo, em 

comunidades de interesses, ou as chamadas comunidades interpretativas”209. 

A representação da mineiridade no MMGV tem uma recepção própria de cada 

visitante, às vezes com ressonância do discurso fornecido pela exposição, às vezes 

reelaborado de outras formas, especialmente se dali surgirem perguntas, dúvidas, 

lacunas. Dessa forma, o museu deixaria de cumprir o papel de arauto de verdades e se 

tornaria espaço de mediação de conhecimentos. As salas expositivas do MMGV, por si 

só, não problematizam os temas apresentados, por exemplo, a sala História de Belo 

Horizonte apenas menciona a demolição do Curral del Rei e a construção da capital, 

sem explorar outras consequências desse processo histórico de urbanização que tem 

efeitos até hoje. Perguntas possíveis como “por que os bairros de Belo Horizonte são 

como são?”, “como foi escolhido o novo terreno para a capital e por que não outros?”, 

“o que Ouro Preto se tornou após a mudança da sede da capital?”, poderiam ser feitas 

com estímulos da própria exposição e levariam a reflexões mais críticas. 

Na introdução do livro-catálogo do Memorial, Gringo Cardia utiliza a expressão 

“universo onírico” o que suscita a questão se o museu é mediação entre o universo 

representado e o público, como se dá a sobreposição (ou complementação) de 

 
208  CÂNDIDO, Manuelina Mª Duarte; AIDAR, Gabriela; MARTINS, Luciana Conrado. A experiência 

museal: discutindo a relação dos museus com seus visitantes na contemporaneidade. Museologia & 
interdisciplinaridade, vol. III, nº 6, mar/abr 2015, p. 311. 
209  Ibid., p. 314. Tais comunidades são grupos que compartilham estratégias interpretativas, os 

mesmos sentidos. Conceito desenvolvido por Eilean Hooper-Greenhill, 1994: 49-50. 
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entretenimento e conhecimento. Em seu depoimento, Cardia é veemente: “tem que ter 

rigor histórico”, o que não impede, por exemplo, transformar a fotografia de um 

documento histórico em filme, recortando-o e dando-lhe movimento em uma cena 

narrativa da série de materiais audiovisuais, com músicas, o que estimula o visitante 

que assiste, mas que, sabemos, destrói inescapavelmente parte do potencial 

documental da imagem (somente ilustração). 

Quanto ao volume de conteúdo, Cardia esclarece que é intencional, para que as 

pessoas não consigam ver tudo em um só dia, mas queiram voltar para conhecer mais 

e se tornem habitués do museu. Desse modo, à primeira vista, o excesso de estímulos 

visuais pode sugerir abordagens superficiais, desequilibrando-se a ponte 

entretenimento-conhecimento, porém, além dos conteúdos da exposição, cada sala tem 

um folheto (folder) com resumo e indicações bibliográficas para quem quiser se 

aprofundar nos temas; é importante frisar que isso também faz parte da experiência de 

visita à exposição. 

Além disso, quando há dispositivos de múltipla escolha, uma vez selecionado, o 

conteúdo aparecerá sem opção de “retornar”, mesmo que sua duração seja curta. Com 

isso, Cardia propõe uma maneira de o visitante se ater ao conteúdo, mais do que a uma 

“brincadeira tecnológica”: 

Então esse é o grande perigo desse circo tecnológico. Você tem que 
saber dosar isso de maneira que ajude as pessoas a terem paciência, 
porque hoje em dia o principal problema de aprendizado é que as 
pessoas não querem perder tempo. Toda uma cultura em que tempo é 
dinheiro, tudo é rápido, é velocidade e você não tem tempo de 
contemplar as coisas. Então o papel da gente é criar uma mágica e um 
espaço diferente que a pessoa tem que se envolver com aquilo, não 
adianta ela sair querendo zapear que não vai mudar, estar ali dentro 
daquele ambiente vai acontecer, vai aparecer o fantasma, os quadros 
vão falar entre si, você tem que esperar, entendeu? Na verdade, o 
trabalho de museografia é muito controlar esse estresse da sociedade 
de saber tudo com duas palavras210. 

Um teórico de exposições museológicas que também traz uma ferramenta de 

análise para este estudo é Jean Davallon. Para ele, a exposição é um tipo de 

linguagem211, um tipo de discurso, e está a serviço do que ela apresenta: ela não apenas 

mostra, mas indica como olhar. Dessa forma, a exposição passa a ser entendida ela 

própria como mídia, pois apresenta simultaneamente conteúdo e um vetor técnico que 

indica como apreender esse conteúdo. 

Para Davallon, a construção da exposição ocorre de modo semelhante à 

construção de um texto: ambas pressupõem o movimento do receptor, portanto, a 

atividade de compreensão por parte do visitante se desenvolve em um contexto 

 
210  CARDIA, Gringo. Entrevista concedida a Viviane Vitor Longo. Rio de Janeiro, 02 nov. 2016. 
211  Ideia presente também nos textos de Ulpiano Meneses. 
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comunicacional, no sentido de que o produtor da exposição coloca necessariamente as 

indicações de modo que o visitante possa chegar a essa compreensão212. 

Davallon afirma que não é possível assimilar completamente a intenção do 

produtor. Mesmo que classifiquemos as exposições em tipos, nenhuma exposição é 

exclusivamente estética, social, semiótica, comercial, etc., e seus efeitos são múltiplos 

e variados, o que nos leva a pensar no significado do MMGV para além do seu projeto 

expográfico ou político. Como estratégia de comunicação, a exposição é uma 

construção do espaço público contemporâneo, que o autor considera um “fato social”, 

no qual a significação construída é sempre um resultado, não podendo ser entendida 

como um dado em si. Ao mobilizar aspectos cognitivos e afetivos, a exposição dispara 

um processo de atribuição de sentidos. No processo de recepção, duas ações são 

inevitáveis, a contemplação (condicionamento pela obra) e a interpretação 

(condicionamento pelo destinatário, ou seja, por suas experiências anteriores). Lisbeth 

Rebollo descreve esse pensamento de Davallon da seguinte maneira: 

O visitante, tal como o peregrino, pode ser colocado em tensão com um 
universo real ou imaginário, dirigir-se a um lugar de forte significação 
social, experimentar uma participação sensível, imaginária ou cognitiva 
num mundo que até então lhe era estranho. Por isso, sustenta, é 
importante que o circuito cultural ofereça elementos que permitam 
fabricar uma “história”. E Davallon, heuristicamente, sugere a presença 
de quatro fases no processo da visita: A primeira fase é a da 
instauração do sujeito. A visita começa com um lento trabalho mental 
que rompe com o cotidiano para ingressar em um novo “espaço”, o 
mundo da exposição (ou o mundo da peregrinação). Um “querer fazer” 
a visita (ou a peregrinação) instaura o visitante no circuito; é como partir 
em viagem. A segunda fase é a da aquisição de um “poder-fazer” ou de 
um “saber-fazer”. As peripécias, as etapas da peregrinação ou da visita 
implicam a aquisição de potencialidades que permitem chegar ao ato 
principal, à ação essencial. A terceira fase indicada implica a realização 
da ‘ação essencial’. No caso da peregrinação, a ação essencial é o 
encontro com o “locus sagrado”. No caso da exposição, ou de outro 
circuito cultural, seria chegar a um tipo de “mundo utópico”, para o que 
se presume que a exposição contribui como mediadora. A quarta fase 
é a do reconhecimento de que a ação se realizou plenamente. Resta 
como problema a avaliação do que resulta da visita. É preciso, então, 
saber, qual é a história da visita e como o visitante a “consome”213. 

Essa possibilidade de consumo é, no MMGV, resultado das novas formas de 

comunicação nas exposições museológicas, decorrentes de uma sociedade que veio 

desenvolvendo novas formas de comunicação, sobretudo visual (televisão, internet), a 

cenografia serve também como forma de os museus se tornarem competitivos no 

quesito atração de público, frente a outros circuitos de lazer. 

 
212  DAVALLON, Jean. L’exposition à l’oeuvre: stratégies de communication et médiation 

symbolique. Paris: L’Harmattan, 1999. 
213  GONÇALVES, Lisbeth Rebollo. Entre Cenografias: o museu e a exposição de arte no século XX. 

São Paulo: Edusp/FAPESP, 2004, p.92-93. 
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O MMGV chama a atenção por ser um exemplo nesse novo cenário, na medida 

em que sua exposição de longa-duração tem cenografias e vídeos com forte apelo 

emocional, valendo-se da dramatização como recurso de atração. Uma observação 

pertinente que é importante ter como pressuposto é o fato de que toda exposição tem 

cenografia, jamais sendo neutra. 

Essa construção imagética funciona muito bem, como aponta Lisbeth Rebollo a 

respeito de museus de arte, mas tem validade também para outros tipos de museu: 

Já se observou que as exposições só ganham sentido a partir do 
momento em que os visitantes delas se aproximam e se realiza sua 
experiência de recepção. Os objetos expostos – no caso, obras de arte 
– agem como referenciais para a memória, referenciais carregados de 
emoções. Nesse momento, as obras adquirem um sentido simbólico e 
se produzem associações. A exposição age no campo do inconsciente 
coletivo e das emoções individuais. É por isso que a experiência de 
visita a uma exposição ou a um museu oculta um diálogo silencioso 
entre o sujeito e a obra de arte214. 

Sobre esse assunto, Gringo Cardia afirma: 

Hoje em dia, você vai em um museu e você não pode ter uma coisa 
escrita na parede, ninguém lê, hoje em dia as pessoas querem 
aprender de uma maneira diferente, uma maneira interativa, uma 
maneira audiovisual, uma maneira que ela se envolva. E acho que a 
minha experiência de trabalhar em muitas áreas que são essas áreas 
do espetáculo, teatro, cenografia, você faz um espaço de imersão. 
Você entra meio numa viagem naquele espaço, a informação chega de 
uma maneira lúdica, e aí as pessoas sempre gostam muito porque elas 
são surpreendidas. Eu acho que isso é um dos grandes trunfos que a 
gente foi descobrindo nesses últimos dez, doze anos que eu venho 
fazendo museu, de que maneira a gente tem comunicação com as 
pessoas (...) Quando a coisa fica viva, mostra aquela história e, 
principalmente, você traz a pessoa pra participar daquela história, o 
que a pessoa hoje em dia tem a ver com aquela história ali, pra poder 
fazer um link. As pessoas querem se ver nas histórias, se ela se vê 
distante, ela não se envolve. Esse foi o princípio que eu comecei a 
fazer no museu215. 

 

De acordo com entrevista  de  Gringo  Cardia  a  uma  revista  eletrônica  de  

arquitetura, em pequeno texto, ele afirma que “o propósito de seu trabalho foi mesmo 

criar um estranhamento, um choque entre preservação e restauro, moderno e 

tecnológico”216. Dessa maneira, na construção das cenografias, algumas salas do MMGV 

são envelopadas, outras estão com paredes, ornamentos, tetos originais aparentes, 

criando aí também um jogo entre passado e presente. 

 
214  GONÇALVES, 2004, p. 110. 
215  CARDIA, Gringo. Entrevista concedida a Viviane Vitor Longo. Rio de Janeiro, 02 nov. 2016. 

Outra denominação mencionada pelo curador é “museu sem legenda”. 
216  GRUNOW, Evelise. Gringo Cardia: Memorial Minas Gerais Vale, Belo Horizonte. 2011. Site 

ARCOweb. 
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A mediação na exposição é fundamental e quem faz isso no MMGV é o setor 

Educativo. Tendo em vista o baixo número de visitações a museus no país, Tameirão 

ressaltou, alinhado ao pensamento de Cardia, a importância de a exposição ter uma 

linguagem e um apelo abrangente, para que qualquer pessoa seja capaz de visitar e 

usufruir do espaço: 

O Memorial não é feito, isso eu falo, pra pessoas super acadêmicas, 
teóricos, ou pessoas que buscam muita informação, que não é essa 
informação que a gente chama gratuita e que eles chamam informação 
gratuita. Agora, o papel de encantar, de criar essa empatia com o 
público, isso é inegável. E aí eu fico me perguntando, porque eu acho, 
vai demorar muito (...) pras pessoas entenderem que as pessoas não 
têm mais esse tempo, não têm mais essa disponibilidade pra aquele 
conteúdo que você vai entrar no museu e: “eu vou descobrir, eu vou 
decifrar”(...) Uma das temáticas é isso, o museu está tendo que se 
reinventar com a questão do tempo das pessoas, elas vão na 
exposição? Primeiro que elas estão preocupadas o tempo inteiro em 
“viralizar” aquilo ali, compartilhar. Então ela vê, a relação com a obra já 
não é mais a relação sua com a obra, é a relação do celular, do seu 
móbile com a obra, você não quer simplesmente fotografar (...) Acho 
assim, pra aquele público que tá muito doutrinado a frequentar, ele já 
tem essa capacidade dele mesmo tirar suas conclusões, não é o caso 
(...) do Brasil, que você tem 70% da população que nunca foi a um 
museu. Acho que a gente ainda precisa dessa mediação, claro que não 
é falar “isso é porta, isso é janela, isso é uma foto de um país na África 
que mostra a miséria...” (...) aí você deu, você deu a informação, aí 
“vamos passar pra próxima obra?”, acho que você tem que criar uma 
interlocução, a gente precisa que o visitante seja autônomo217. 

 

Com relação à abrangência de conteúdos, também considerada democratização 

ou acessibilidade dos mesmos, remetemo-nos à questão da cultura de massas, 

tomando como referência teórica Edgar Morin. Segundo ele, para que um conteúdo seja 

assimilável, ele deve ser homogêneo e ter um “denominador comum”, atenuando assim 

barreiras sociais, de modo que todos que vão à exposição a compreendam. Mas esse 

produto, a exposição, pode ser uma imposição ou pode refletir necessidades do público, 

os consumidores de conteúdo218. 

Esse conteúdo deve ser abrangente o bastante para retroalimentar anseios dos 

visitantes, como a busca pelo entretenimento, conhecimento ou experiências. Toda 

exposição a princípio oferece um repertório limitado, mas suas interpretações podem 

variar conforme as escolhas que se abrem para os visitantes. No MMGV, poucas 

escolhas podem ser feitas, poucas lacunas são abertas, o discurso sobre a mineiridade 

é denso, conforma uma unidade, bem definida pela exposição, e não parece que algo 

que esteja “fora” da exposição possa ser também considerado parte desse conjunto que 

 
217  TAMEIRÃO, Wagner. Entrevista concedida a Viviane Vitor Longo. Belo Horizonte, 05 fev. 2016 
218  “A produção cria o consumidor... a produção produz não só um objeto para o sujeito, mas 

também um sujeito para o objeto”, in: MARX, Karl apud MORIN, 1967, p. 47. 
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é a Minas Gerais ali representada. 

Para Morin, a reprodução supervaloriza o original, a multiplicação de tecnologias 

nos meios de comunicação proporciona a reificação de temas, atribuindo-lhes valores 

míticos: “O mundo imaginário não é mais apenas consumido sob formas de ritos, de 

cultos, de mitos religiosos, das festas sagradas nas quais os espíritos encarnam, mas 

também sob forma de espetáculos, de relações estéticas”219. 

Krzyztof Pomian, em seu texto clássico220, afirma que uma coleção é “qualquer 

conjunto de objetos naturais ou artificiais, mantidos temporária ou definitivamente fora 

do circuito das atividades econômicas, sujeitos a uma proteção especial num local 

fechado preparado para esse fim, e expostos ao olhar do público”. O objeto ou obra 

passam a ser “semióforos”, ou seja, mediadores entre os mundos visível (real ou 

presente) e invisível (imaginário ou passado). 

O paradoxo é que se estão fora do circuito econômico, a sua proteção as torna 

preciosas. Se tomarmos os conteúdos digitais do MMGV como coleção, no sentido que 

Pomian nos apresenta, eles estão mediando o mundo contemporâneo do visitante e o 

mundo da identidade mineira representada, imaginada. Se toda exposição de história é 

uma representação, não é possível ser uma demonstração fiel, o que não diminui sua 

importância e legitimidade, pois os efeitos de sua força simbólica estão no campo da 

realidade, do presente, quais sejam: a crença no que se vê/vivencia no museu, a 

identificação social e o senso de pertencimento. 

Exposições não são verdades absolutas, mas o que as faz parecer? O museu 

ser reconhecido como espaço detentor de saberes e autoridade no assunto que propõe 

é uma resposta possível, vejamos agora como ela se constrói como lugar de memória 

e de poder, e as consequências disso. 

Exposição espetacular, memórias seletivas 

Como visto no item anterior, as mídias interativas e da linguagem própria do 

espetáculo, são recursos cada vez mais frequentes nos museus. Mais do que a 

experiência do visitante, há um foco na notoriedade dos lugares de memória, cresce o 

interesse em construir e em visitar museus, como se pode notar pelo caráter turístico 

que vem se formando nos últimos 30 anos. 

Guy Debord é um dos principais críticos do que ele denomina “sociedade do 

 
219  MORIN, 1967, p. 83. 
220  POMIAN, Krzysztof. Colecção. Enciclopedia Einaudi: Memória – História. Imprensa Nacional – 

Casa da Moeda, 1984, p. 53. 
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espetáculo”, ele afirma que: “o espetáculo não é um conjunto de imagens, mas uma 

relação social entre pessoas, mediada por imagens”221. Nessa sociedade, em que se 

afirmam as aparências, e em que o sentido privilegiado é a visão: 

O tempo do consumo das imagens, meio de ligação de todas as 
mercadorias, é o campo inseparável em que se exercem plenamente 
os instrumentos do espetáculo, e o objetivo que estes apresentam 
globalmente, como lugar e como figura central de todos os consumos 
particulares: sabe-se que os ganhos de tempo constantemente 
procurados pela sociedade moderna – seja nos transportes rápidos, 
seja no uso da sopa em pó – traduzem-se de modo positivo para a 
população dos Estados Unidos no fato de ela poder assistir à televisão, 
em média, de três a seis horas por dia. A imagem social do consumo 
do tempo, por seu lado, é exclusivamente dominada pelos momentos 
de lazer e de férias, momentos representados à distância e desejáveis 
por definição, como toda mercadoria espetacular. Essa mercadoria é 
explicitamente oferecida como o momento da vida real, cujo retorno 
cíclico deve ser aguardado. Mas, mesmo nesses momentos 
concedidos à vida, ainda é o espetáculo que se mostra e se reproduz, 
atingindo um grau mais intenso. O que foi representado como a vida 
real revela-se apenas como a vida mais realmente espetacular222. 

De acordo com as reportagens, a finalidade do MMGV, bem como do Circuito 

Liberdade é o entretenimento, aprendizado lúdico e turismo. O MMGV é uma instituição 

de lazer e educação não formal que apresenta um discurso histórico para legitimar um 

imaginário já consagrado da mineiridade, e é esse tema que se tornou atrativo turístico, 

evidenciado na exposição de longa-duração. 

Em pesquisa quantitativa realizada pelo Instituto Vox Populi, em 2014, cujo 

público-alvo foi a população residente de Belo Horizonte, o ponto turístico mais 

conhecido da cidade é o Conjunto Arquitetônico da Pampulha, com 44% das menções, 

enquanto a Praça da Liberdade foi lembrada por 10% dos entrevistados. As visitas à 

Praça são motivadas pelos seguintes motivos mais expressivos: primeiramente por 

“lazer pessoal e passeio”, seguidas por “ver a decoração de Natal”, depois “ver eventos 

musicais, de teatro ou dança” e “descansar e sentar nos bancos”, sendo que “visitar os 

espaços culturais” é um dos menores motivos. 

Do total dos entrevistados, 55% conheciam o então Circuito Cultural Praça da 

Liberdade. Pontuam três aspectos positivos que são “cultura, conhecimento e 

educação”, “lazer, diversão e entretenimento” e “turismo”. A respeito da experiência com 

os equipamentos culturais da Praça da Liberdade, 8% afirmam conhecer e ter visitado 

o MMGV, 45,1% afirmam conhecer, mas não visitaram e 46,5% afirmam não conhecê-

lo. Uma das opiniões a respeito da divulgação do Circuito – identificado como o maior 

problema – é de que é necessária: 

 
221  DEBORD, Guy. A sociedade do espetáculo – comentários sobre a sociedade do espetáculo. Rio 

de Janeiro: Contraponto, 1997, p. 14. 
222  Ibid., p. 105-106. 
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Uma campanha para a população mesmo, mostrando que eles podem 
usar, que eles podem assistir, que eles fazem parte disso, entendeu? 
Acho que ainda é uma coisa muito pouco visitada, que são museus 
para a elite, me dá essa sensação. Por mais que a gente saiba que eles 
fazem trabalhos com escolas, também às vezes é uma intenção dos 
museus, mas não é uma coisa que tem esse aspecto de integração com 
a cidade223. 
 

A ambivalência entre tradição e modernidade aparece como orientação geral na 

exposição, partindo dos três eixos, sintetizados na seguinte fala de Gringo Cardia: 

A Minas Imemorial, da história do Brasil, a Minas Polifônica, aquela que 
tem várias culturas diferentes (Minas é quase um país), e a terceira que 
é a Minas Visionária - por mais que seja uma coisa arraigada de 
tradição, ali teve muita coisa de modernismo que aconteceu em Minas. 
(...) Quando o Juscelino virou presidente, ele chamou esse mesmo 
arquiteto [Oscar Niemeyer] pra fazer a capital do país, então é muito 
interessante que, em Minas, que se fala que é um lugar da tradição, na 
verdade, tem essa abertura pro modernismo, coisas diferentes, e a 
gente resolveu mostrar Minas desses três aspectos: (...) história, 
diversidade cultural e arte224. 
 

Gringo Cardia e Eleonora Santa Rosa relataram que a escolha dele como 

curador tem muito a ver com a intenção de projetar a imagem de Minas moderna – algo 

que, como vimos no capítulo 2, vem sendo construído desde os anos 1940. O anseio 

de romper com o passado tradicional enseja um espaço para o novo, o moderno, mas 

que não ignore os ícones da formação dessa tradição, sobretudo estética, como o 

barroco, a mistura das três etnias, o republicanismo, a arquitetura modernista, todas 

pautadas pela inventividade própria do “ser mineiro”. Esses ícones não são as únicas 

“peças” em exposição, como descrito no primeiro capítulo, mas são linhas de força que 

sustentam a narrativa da mineiridade, reelaborada na e para a atualidade. 

Segundo Santa Rosa225, Gringo Cardia ter sido escolhido como curador também 

tem a ver com o fato de ele não ser mineiro (portanto sua visão sobre Minas Gerais 

tenderia a ser como a de um “estrangeiro”) e ser um profissional capaz de dar uma 

dimensão monumental e contemporânea à narrativa da exposição de longa-duração, 

afinal, é um cenógrafo, um artista visual.  

Cardia conta que, primeiramente foi feito um briefing geral, em seguida, começou 

uma pesquisa com cinco historiadores mineiros, visitando diversas cidades em Minas 

Gerais, e ele teve que escolher trinta elementos (trinta salas) que pudessem representar 

essa diversidade cultural mineira, cuja seleção foi aprovada pelo governo e então 

começaram a trabalhar na construção do museu de fato: 

Resolvi homenagear cinco mineiros que são, vamos dizer assim, 

 
223  INSTITUTO VOX POPULI, 2014. 
224  CARDIA, Gringo. Entrevista concedida a Viviane Vitor Longo. Rio de Janeiro, 02 nov. 2016. 
225  SANTA ROSA, Eleonora. Entrevista concedida a Viviane Vitor Longo. Belo Horizonte, 25 nov. 

2016 (29’00’’). 
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figuras do mundo, são consagrados mundialmente. E aí assim, a ideia 
desse memorial era pro mineiro ter orgulho da sua cultura, de entrar lá 
e falar “nossa, Minas é tudo isso, que legal”. Isso a gente precisa 
demais no Brasil, que é a autoestima, a gente precisa demais. O Rio 
de Janeiro não tem um museu desses, São Paulo não tem um museu 
desses. (...) Então a História ajuda muito a gente a ver as lutas todas 
que já aconteceram, e que hoje a gente tá onde a gente tá por causa 
dessas pessoas que já fizeram isso. E a minha vontade é de mostrar 
isso, e essas pessoas que são pessoas do mundo inteiro. Eu escolhi o 
Guimarães Rosa, Carlos Drummond de Andrade, Sebastião Salgado, 
que é também uma pessoa do mundo, ninguém nem sabe que ele é 
mineiro, a Lygia Clark (...), Darcy Ribeiro na sala O Povo Mineiro, e 
Milton com a coisa do barroco226. 

A escolha, portanto, dos elementos que representam a mineiridade revisitada 

deve condizer com a intenção do governo que a realiza. Segundo Santa Rosa, o público- 

alvo do MMGV é a população local e os turistas, não por acaso a inserção de pontos 

turísticos na exposição de longa-duração foi feita a pedido de Aécio Neves. 

Com a inauguração do Circuito Liberdade, abriam-se também as portas para o 

turismo e o artifício da patrimonialização dos seus bens culturais como bens de consumo 

lançam Minas Gerais a uma projeção local, regional, nacional e até internacional. Nota- 

se um gesto regional, mas com vontade cosmopolita. O MMGV, como parte do Circuito 

não poderia deixar de estar alinhado com essa lógica, portanto, sua exposição de longa- 

duração deveria fazer jus a essa demanda política. 

Transformar as referências culturais de Minas Gerais em assunto de museu (já 

que não se trata especificamente de objetos) significa operar nelas uma mudança de 

relação entre sujeito e patrimônio cultural, em função do espaço em que essa interação 

acontece. As referências mudam estando dentro de um museu ou fora dele, com isso, 

se todas as referências já existem no mundo “de fora”, por que reuni-los dentro de um 

museu e o que resulta dessa operação? 

Alguns dos elementos de que falamos são considerados patrimônio cultural 

mineiro, registrados e tombados ou não: as cidades históricas, o artesanato regional, as 

personalidades nascidas em Minas Gerais, o modernismo mineiro, a Inconfidência 

Mineira e a formação étnica do povo mineiro. Presume-se que esse conjunto seja 

considerado pela equipe curadora os mais representativos do estado e a pergunta 

central que se impõe é por que estes e não outros? 

Uma pista de como responder a essa pergunta está na averiguação de quais 

temas já são considerados patrimônio oficialmente e, para tanto, os dados quantitativos 

dos órgãos de preservação patrimonial são fundamentais. Segundo dados do Sistema 

 
226  CARDIA, Gringo. Entrevista concedida a Viviane Vitor Longo. Rio de Janeiro, 02 nov. 2016 
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Nacional de Informações e Indicadores Culturais (SNIIC), no total nacional, Rio de 

Janeiro, Minas Gerais e Bahia são os estados que mais concentram bens tombados 

pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). Na região Sudeste 

foram tombados 517 bens até o ano de 2010, dos quais 204 estão em Minas Gerais227. 

A maioria desses bens refere-se às construções religiosas católicas, fazendas, casas 

em estilo barroco, indicando assim a preservação da memória dessa tradição e do 

período que foi seu auge, o século XVIII. 

Em Belo Horizonte há seis bens tombados pelo IPHAN: Casa da Fazenda do 

Leitão (atual Museu Histórico Abílio Barreto); Igreja de São Francisco de Assis, na 

Pampulha; o lavatório da Igreja de Nossa Senhora da Boa Viagem; o Presépio de 

Pipiripau; o Conjunto Arquitetônico e Paisagístico da Pampulha e o Acervo do Museu 

de Artes de Ofícios (MAO)228. Essa pequena lista sugere que tais bens se enquadram 

nos temas típicos do IPHAN: arquitetura barroca, arquitetura modernista e tradição 

católica, também presentes no MMGV, com exceção dos objetos relacionados ao 

universo do trabalho cotidiano que compõem o acervo do MAO. Essa lista diminuta 

também se explica pelo fato de Belo Horizonte ser uma cidade nova, projetada para ser 

uma cidade moderna, construída para ser a nova capital, transferida de Ouro Preto. 

Por sua vez, o IEPHA229 possui 30 bens tombados na capital mineira de natureza 

mais diversificada, em que há, sobretudo, edifícios públicos, praças e conjuntos 

paisagísticos. Desses bens reconhecidos, aparece na exposição de longa-duração do 

MMGV apenas o conjunto arquitetônico da Pampulha, na sala expositiva Modernismo 

Mineiro. 

Foi também o Conjunto Arquitetônico da Pampulha o único bem patrimonial da 

lista mencionada que entrou para a categoria Patrimônio da Humanidade, reconhecido 

pela UNESCO em 2016. Esse fato é sintomático de uma campanha que busca alçar a 

cidade de Belo Horizonte a um reconhecimento mundial. Os museus também têm sido 

centros de atração turística, o que colabora para impulsionar cidades a essa posição230. 

 
227  CULTURA EM NÚMEROS: anuário de estatísticas culturais, 2ª Ed. Brasília: MinC, 2010, p.78-

80. Disponível em:< http://culturadigital.br/ecocultminc/files/2010/06/Cultura-em-N%C3%BAmeros-web.pdf 
>. 
228  BENS TOMBADOS E PROCESSOS DE TOMBAMENTO EM ANDAMENTO, 2016, disponível 

em : < 
http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Lista%20Bens%20Tombados%20Dez%202015.pdf > 
Acesso em 31 ago. 2016. 
229  GUIA DOS BENS TOMBADOS. IEPHA/MG. 2ª Ed. Belo Horizonte: IEPHA, 2014. Disponível em: 

< http://www.iepha.mg.gov.br/index.php/publicacoes/guia-dos-bens-tombados/Publication/4-Guia-dos-
Bens-Tombados-Volume-1 > Acesso em 31 ago. 2016. 
230  Especialmente com os projetos arquitetônicos arrojados. Informação extraída de aula 

ministrada pela Porfª Drª Clarissa Gagliardi, no 1º semestre de 2016, em disciplina do Programa de 
Pós-Graduação Interunidades em Museologia, Universidade de São Paulo. 

http://culturadigital.br/ecocultminc/files/2010/06/Cultura-em-Números-web.pdf
http://culturadigital.br/ecocultminc/files/2010/06/Cultura-em-Números-web.pdf
http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Lista%20Bens%20Tombados%20Dez%202015.pdf
http://www.iepha.mg.gov.br/index.php/publicacoes/guia-dos-bens-tombados/Publication/4-Guia-dos-Bens-
http://www.iepha.mg.gov.br/index.php/publicacoes/guia-dos-bens-tombados/Publication/4-Guia-dos-Bens-
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Muitos dos temas do MMGV recorrentes no imaginário social sobre a história e 

a cultura mineira, aproximam-no do universo do turismo – que já explora tais temas 

colocando-os como destinos (cidades históricas) e/ou elementos (como culinária, obras 

de arte barroca) a serem conhecidos. 

Com base em pesquisas da Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte 

(BELOTUR), Clarissa Veloso mostra que no ano de 2015, pela primeira vez, o turismo 

de lazer foi o principal motivo de visita à cidade231. Com isso, a cidade assume um novo 

nicho de investimentos e sua preocupação com essa imagem de cidade turística. 

Não se pode dissociar o valor patrimonial de um lugar do valor econômico que 

ele gera, fenômeno esse que David Harvey investiga a partir da relação entre a 

globalização e as culturas locais, mostrando que os bens culturais se tornaram 

mercadoria, ou melhor, commodities, no sentido de serem produzidos e comercializados 

em massa, de modo homogêneo. Ao mesmo tempo, Harvey mostra, o capital 

monopolista procura diferenciar e singularizar seus produtos. Com tal marca distintiva 

eles adquirem maior valor, porque são únicos. Isso se dá inclusive na produção cultural 

que se torna manifesta nos ambientes urbanos, é o que Harvey denomina 

“empreendedorismo urbano”: 

Padrão de conduta na governança urbana que combina poderes 
estatais (local, metropolitano, regional, nacional ou supranacional), 
diversas formas organizacionais da sociedade civil (câmaras de 
comércio, sindicatos, igrejas, instituições educacionais e de pesquisa, 
grupos comunitários, ONGs, etc.) e interesses privados (empresariais 
e individuais), formando coalizões para fomentar ou administrar o 
desenvolvimento urbano/regional de um tipo ou outro232. 

Pensando nos temas abordados na exposição de longa-duração do Memorial, 

seriam eles representativos do que há de único e singular em Minas Gerais? Admitamos 

que sim e que o MMGV e sua exposição de longa-duração estejam inseridos nesse 

cenário contemporâneo descrito por Harvey: “As alegações de singularidade se apoiam 

muitas vezes em narrativas históricas, interpretações e sentidos das memórias 

coletivas, significados das práticas culturais etc.: sempre há um forte elemento social e 

discursivo operante na construção de tais alegações”233. 

Nota-se na dimensão temática do Memorial que “história”, “memória”, 

 
231  VELOSO, Clarissa dos Santos. Cultura, políticas culturais e museus público-privados: o caso do 

MM Gerdau – Museu das Minas e do Metal e do Memorial Minas Gerais Vale. (Dissertação de mestrado). 

Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais/PUC-MG, Belo Horizonte, 2016. p. 31. 
232  HARVEY, David. A arte da renda: globalização e transformação da cultura em commodities. In: 

A produção capitalista do espaço. São Paulo: Annablume, 2005, p. 230. 
233  Ibid., p. 233 
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“patrimônio” e “identidade” são temas distintivos e ao mesmo tempo agregadores 

daqueles que pertencem a essa “comunidade de sentido”, vejamos: 

Pertencimento, ou sentimento de pertencimento é a crença subjetiva 
numa origem comum que une distintos indivíduos [...] Quando a 
característica dessa comunidade é sentida subjetivamente como 
comum, que pode ser a ascendência comum, surge o sentimento de 
“pertinência”, de pertencimento, ou seja, há uma comunidade de 
sentido234. 

O estado de Minas Gerais contou com um fluxo de turistas de cerca de 24 

milhões de visitantes em 2014 (66,8% provenientes do próprio estado), dos quais 19 

milhões estiveram no interior do estado – onde há um grande volume de bens 

patrimoniais – e 5 milhões de visitantes em Belo Horizonte235. Apesar de o número de 

visitantes na capital ser quatro vezes menor que o do interior, vale lembrar que, segundo 

dados do próprio Memorial, suas taxas de visitação crescem a cada ano: tivemos acesso 

apenas aos dados publicados em 2013 e 2014, que são, respectivamente, 96.452 e 

113.622 visitantes espontâneos236, sem que haja distinção entre turistas e população 

local. 

A “visão” da Secretaria de Estado de Turismo de Minas Gerais (SETUR) 

expressa a ideia de singularidade do patrimônio da seguinte maneira: “O Estado de 

Minas Gerais como um destino turístico singular, referência internacional em 

hospitalidade, inovação e sustentabilidade”237. Note-se que os termos utilizados não são 

fortuitos, “hospitalidade” remete a uma característica da mineiridade, “inovação” é um 

pressuposto da equipe curadora do MMGV e “sustentabilidade” é argumento da Vale 

S.A. para suas ações de investimento em cultura. 

 
*** 

 
Em 2013 foi feita uma parceria entre o Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) e o 

Ministério do Turismo (MTur) que resultou em uma publicação intitulada: Museus e 

Turismo: estratégias de cooperação238. Nesse material, os museus são considerados 

 
234  AMARAL, Ana Lúcia. Dicionário de Direitos Humanos. Disponível em: 

<http://escola.mpu.mp.br/dicionario/tiki-index.php?page=Pertencimento>. Verbete: “pertencimento”. 
235  Dados disponíveis em: <http://www.minasgerais.com.br/observatorioturismomg/?page_id=301>, 

acesso em 27 de junho de 2016.Vale lembrar que em 2014 o Brasil sediou a Copa do Mundo de Futebol, 
apesar disso escolhemos esse ano por ser o mais recente com dados consolidados 
236  MEMORIAL MINAS GERAIS VALE: o espaço vivo da cultura mineira / textos de Christiane 

Tassis, tradução de Sérgio Penna. Belo Horizonte: Rona Editora, 2014. MEMORIAL MINAS GERAIS 
VALE: memória viva das culturas de Minas Gerais – catálogo de ações,atividades e programações 
realizadas em 2014 / textos de Eduardo de Jesus, tradução de Sérgio Penna. Belo Horizonte: AD10 
Comunicação, s/d 
237  Disponível em: <http://www.turismo.mg.gov.br/institucional/missao-negocio>. Acesso em: 27 jun. 

2016, grifos nossos. 
238  INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS. Museus e Turismo: estratégias de cooperação. 

http://escola.mpu.mp.br/dicionario/tiki-index.php?page=Pertencimento
http://www.minasgerais.com.br/observatorioturismomg/?page_id=301
http://www.turismo.mg.gov.br/institucional/missao-negocio


138  

pontos de convergência de turistas, além de potenciais catalisadores da economia local. 

O foco da integração desses campos é produzir experiências turísticas. 

Na atualidade, o conhecimento e a informação são importantes produtos 

econômicos, em que serviços e experiências se tornaram objetos de desejo. Nesse 

contexto, os museus tornam-se lugares de intersecção entre lazer e educação. Os 

objetos de museus passam a servir como meios e não mais como fins, o interesse em 

vê-los não recai mais sobre o fetiche material, mas sobre a experiência proporcionada 

ao vê-los, mediante a obtenção de satisfação afetiva ou intelectual. 

Em reportagem intitulada Além de Inhotim, BH tem belos museus que retratam 

a história dos ofícios, da mineração e do futebol239 o fator “experiência” aparece como 

atributo e atrativo do museu, não distinguindo os tempos históricos de passado e 

presente: 

Instalado no antigo prédio da Secretaria de Estado da Fazenda, na 
Praça da Liberdade, o Memorial Minas Gerais Vale mostra a história 
geral do estado, reunindo desde a riqueza cultural a partir do século 18 
até os dias atuais, por meio de cenários reais e virtuais que se misturam 
para enriquecer a experiência do visitante. O Memorial é um lugar de 
trânsito e cruzamento entre a potência da história e as pulsações 
contemporâneas da arte e da cultura, um lugar onde o presente e o 
passado estão em contato direto, em permanente renovação. Ali o 
visitante tem total liberdade para fazer o seu próprio roteiro. Nas 31 
salas que compõem o local, a tecnologia é usada em conjunto com 
objetos e cenários tradicionais para criar um espaço rico e futurista240. 
 

Chama a atenção o fato de que, ao utilizar recursos tecnológicos na 

comunicação museológica, o Memorial e sua exposição de longa-duração visam 

proporcionar justamente a experiência de conhecer lugares, episódios históricos e 

personagens que protagonizaram a diversidade cultural mineira no passado e no 

presente. Mesmo que esse conhecer se resuma a assistir a um vídeo sobre o assunto, 

não é possível vivenciar a diversidade mineira (lembrando que esse é o tema central do 

Memorial) dentro daquele, e de nenhum outro, espaço museal. Quanto a isso, as 

soluções expográficas encontradas pela equipe curadora são muito comuns em museus 

de história e de ciências naturais: a reconstituição de ambientes, a teatralização e o 

apelo emocional. 

Um fenômeno recorrente nas apropriações do patrimônio histórico é a História 

ser apresentada de modo fetichizado. Em sítios históricos, remete-se ao passado, mas 

jamais se poderá reconstituí-lo tal qual ele era. Porém, como estratégia de atratividade 

 
Brasília, DF, 2014. 
239  FURBINO, Zulmira. Além de Inhotim, BH tem belos museus que retratam a história dos ofícios, 

da mineração e do futebol. Estado de Minas, 08 jul.2015. 
240  Ibid., grifo nosso. 
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de público, muitos lugares teatralizam o passado a fim de atender a uma demanda de 

consumo, promovendo experiências extraordinárias. 

Por outro lado, a busca pela autenticidade da vida naquele lugar só existe na 

vida cotidiana, portanto, não apreensível em uma visita turística. Dessa maneira, não é 

incomum encontrarmos uma “disneyficação” do passado, como Harvey também 

apontou no artigo supracitado. Para o turismo é interessante, pois proporciona um 

momento único, um “eterno presente”. Por isso, se a intenção da comunicação 

museológica é superficial, ela traz o êxtase da comunicação, o deleite, o 

maravilhamento, que podem ser alienantes. Apesar das pesquisas acadêmicas e da 

crítica historiográfica, o turismo embasa seus produtos na História oficial. 

Não existem, portanto, efeitos espontâneos a partir do fluxo de visitantes, eles 

são induzidos por investidores privados e/ou através de planejamento estatal. Nesse 

sentido, o uso turístico não deve se sobrepor ao uso cotidiano, e os museus, uma vez 

como catalisadores de novos processos urbanos, devem estar atentos à suscetibilidade 

em que podem incorrer se não tiverem uma gestão adequada, com planejamento e 

avaliação condizentes com sua missão. 

De acordo com a publicação Museus e Turismo, o museu é também uma forma 

de aprofundamento do contato fugaz entre turista e população local, funciona como 

mediador entre a cultura dos visitantes e a cultura local: 

Como polo de atração turística, o museu é capaz de construir e divulgar 
uma imagem nacional e internacional, e, em algumas vezes, tornar-se 
“marca”, como é o caso do Guggenheim e do Louvre, que abriram 
outras unidades fora de seus países de origem. Em âmbito local, 
atuando como agentes de desenvolvimento, eles promovem a 
revitalização dos espaços urbanos, dinamização da economia local, 
além de gerar emprego e renda direta e indiretamente. [...] [devem] 
atender aos sonhos dos turistas241. 

Nesse sentido, cabe indagar como são criados esses desejos, essa busca pela 

“experiência”. É justamente essa mesma terminologia que define o Memorial Minas 

Gerais Vale242, e sua exposição procura envolver os visitantes de maneira inovadora e 

memorável. Partindo do pressuposto que o MMGV se trata de um espaço de memória, 

perguntamos a Eleonora Santa Rosa o que é importante lembrar, apesar de extensa, 

 
241  INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS, 2014, p. 66 
242  Em diferentes publicações sobre o Memorial, como o site oficial: 

<http://www.memorialvale.com.br/sobre-memorial/apresentacao-sobre-memorial/>. Acesso em 27 jun. 
2016; ou o livro-catálogo: STARLING, Heloisa; CARDIA, Gringo; ALMEIDA, Sandra Goulart; MARTINS, 
Bruno Viveiros (org.). Minas Gerais. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2011; e o projeto expográfico: 

“Curadoria, projeto museográfico, design e vídeos”, documento completo presente em um dos anexos do 
Projeto 12 8122, referente ao Plano Anual de 2013, cujo processo no PRONAC encontra-se sob o número 
140002.656720/12-16. 

http://www.memorialvale.com.br/sobre-memorial/apresentacao-sobre-memorial/
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vale a pena citá-la: 

Isso é uma grande discussão... o que é importante lembrar e o que é 
importante esquecer e como se articula isso... os fatos... essa é uma 
pergunta muito boa, muito boa. No início, pra mim, quando eu pensei 
isso, veio de realmente chamar a atenção de uma leitura sobre a 
história de Minas Gerais pouco usual, em espaços públicos e em 
espaços acadêmicos. A academia, muitas vezes, por um estrito 
pensamento conservador, só vale o fato, aquilo que é comprovado 
factualmente, então que você é refém de uma leitura da história factual, 
com pouca... com muita refração, aquilo que depois vai se firmar mais 
como a história das mentalidades, história da cultura, de uma maneira 
mais ampla, é o que me interessa mais. Então pra mim era um espaço 
privilegiado de promover leituras e conexões voltadas à história da 
mentalidade, à questão cultural de formação, da civilização – não no 
sentido, como eu disse, estrito, plástico, tectônico, ou isso ou aquilo 
outro – mas muito mais amplo. E fazer cruzamentos hora inusuais, hora 
que mesmo já feitos, sob outras perspectivas, a leitura possibilitasse 
muito mais abrir do que fechar, muito mais provocativo. E é claro – e aí 
é muito difícil pra mim falar porque é uma hora que eu me afasto dessa 
sequência – mas eu sabia que o que ele [Gringo Cardia] estava 
convidando, seriam provocativos [sic] o suficiente em suas áreas para 
promover essa pluralidade de abordagens e de assuntos. E mais: as 
escolhas feitas no início do que seria abordado por esse Memorial, e 
que fatos importantes da história de Minas tradicionalmente ficariam 
pra fora, em nome de uma visão encomiástica, celebratória, dos 
eventos, das efemérides. Eu não queria lidar, embora haja livros 
importantíssimos das efemérides mineiras, das notas cronológicas 
daqui ou de acolá ou do anuário dos municípios - embora tenha até 
coisas muito legais, curiosas se você souber lidar de uma outra forma 
- eu estava justamente correndo da perspectiva anuário, da perspectiva 
efeméride, da perspectiva cronologia pura e simplesmente. A História, 
ela pulsava, ela rasgaria, de uma maneira muito mais interessante, 
essa leitura linear que era tradicionalmente promovida, não só leitura 
linear como os personagens também, como encadeamento histórico 
também, como sequência também, expurgando, expulsando tanto o 
que era muito mais “sujas ou ruidosas”, fundamentais pra entender 
quem que a gente é, e por pegadas outras não muito tradicionais. 
Então pra mim, embora o tempo todo um exercício de escolha e de 
exclusão, era o espaço não só de inovação de leitura, mas uma 
renovação de um tipo de percepção comum em espaços tradicionais, 
e também demonstrada na História. E mais, eu não queria que fosse 
também refém da academia, por isso chamamos artistas, por isso 
poetas, por isso ensaístas, por isso também professores, mas até 
quem eu chamei da universidade era gente um pouco atípica, mais 
aberta, com a cabeça mais aberta. Eu não queria que fosse um 
Memorial dos fatos da história de Minas Gerais. O que faz a gente ter 
olhares muito interessantes na nossa história é justamente a visada, o 
olhar com outro olho, entender a mentalidade, as outras conexões, os 
resíduos, entender o conjunto e promover uma leitura desse conjunto. 
Conseguir sair da lupa estrita e entrar numa percepção de panorama 
completamente diferente. Isso eu aprendi com Afonso Ávila, num certo 
sentido sou muito grata a ele, e se eu puder falar que alguém me 
inspirou nisso, eu diria que foi ele243. 

 

Na publicação mencionada do Ibram/MTur há uma ênfase a respeito da busca, 

 
243  SANTA ROSA, Eleonora. Entrevista concedida a Viviane Vitor Longo. Belo Horizonte, 25 nov. 

2016. 
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por parte dos turistas, e da promoção, por parte das instituições culturais, de 

experiências que sejam únicas e inesquecíveis. Há também outra publicação, esta de 

2010, intitulada Tour da Experiência: cartilha completa, que traz o conceito e a 

metodologia para se trabalhar com esse tipo de turismo244. Nesse sentido, o Memorial 

se alinha perfeitamente aos objetivos das instituições nacionais. 

Podemos concluir que os espaços tradicionais ainda são importantes, 

especialmente pelo valor de memória de que são investidos e que, na 

contemporaneidade, adquirem valor econômico. Desse modo, há um novo sentido dado 

à cultura; essa nova realidade passa pelo equilíbrio entre as práticas de preservação do 

patrimônio e o turismo, bem como entre os interesses locais e os globais. 

Françoise Choay apontou em seu livro clássico245, para as mutações funcionais 

pelas quais o patrimônio cultural e os monumentos passaram, em escala global, a partir 

da década de 1960. Se a emergência da proteção patrimonial no século XIX se 

estabelecera como um procedimento eminentemente político e identitário, em que o 

patrimônio era evocado como testemunho e comprovação das trajetórias nacionais, a 

partir do surgimento do turismo de massa, essa função foi associada pela apropriação 

do patrimônio como uma mercadoria, pelas lógicas econômicas. Os velhos sinais de 

identidade – como aqueles que definem a mineiridade – foram redimensionados 

funcionalmente, por práticas de consumo cultural que precisam das dimensões 

identitárias para a definição do produto a ser comercializado. Nesse sentido, essas 

dimensões ganham um reforço na experiência contemporânea, não mais como 

expressão política ou nacionalista, mas como estratégia de negociação de diferenças, 

já estabelecidas no imaginário internacional, para o mercado turístico. 

O fator turístico é ponto importante das políticas públicas para cultura em Minas 

Gerais, conforme o Plano Estadual de Cultura (PEC), implantado desde 2015, que 

estabelece os objetivos e as estratégias de preservação do patrimônio cultural mineiro. 

Além da qualificação de profissionais, destinação de verba para ações de restauração 

de bens materiais, reconhecimento de bens imateriais, há uma ação prevista no PEC 

que envolve o turismo: “estimular parcerias entre as Secretarias de Turismo, de Cultura, 

de Educação, o SEBRAE/MG e outros, para a capacitação dos municípios na promoção 

 
244  BRASIL. Ministério do Turismo. Tour da experiência: cartilha completa. Ministério do 

Turismo/SEBRAE Nacional/Instituto Marca Brasil, 2010. O termo “Economia da experiência” designa o 
componente emocional como fundamental para os hábitos de consumo, ampliando a oferta do turismo 
como negócio. Alguns autores que abordam o tema são: Rolf Jensen em seu livro A sociedade dos sonhos; 
James Gilmore e Joseph Pine, no livro Economia da Experiência. 
245  CHOAY, Françoise. A alegoria do patrimônio. Trad. Luciano Vieira Machado. São Paulo: Estação 

Liberdade/Unesp, 2006. 
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do turismo cultural sustentável, tendo como meta 90% (noventa por cento) das parcerias 

firmadas”246. Nota-se que o patrimônio material e imaterial mineiro está bem estabelecido 

e reconhecido, enquanto o patrimônio imaterial mineiro ainda está em processo de 

reconhecimento. 

Segundo dados do governo de Minas Gerais, em 2014, dos visitantes 

estrangeiros que chegaram via aeroportos a maioria foi proveniente dos EUA, seguido 

pela Argentina247. 2014 foi um ano em que o Brasil sediou a Copa do Mundo FIFA, o 

que contribuiu para a projeção internacional do país e das capitais que sediaram os 

jogos. Belo Horizonte parece esboçar assim um interesse em se projetar como cidade 

internacional, a partir da exploração de seus recursos culturais, seja com o Circuito 

Liberdade, com a arquitetura modernista da Cidade Administrativa ou da Pampulha. De 

todo modo, são itens isolados na cidade e, com a agregação de valor para área em que 

existe um bem patrimonial uma das consequências negativas, conforme nos aponta 

Otília Arantes, é a fragmentação da cidade: quando ocorrem ações pontuais e não 

integradas, aprofundam-se as desigualdades248. 

Narrativa expográfica como narrativa historiográfica 

Museus são lugares de produção de conhecimento, de saber historiográfico e de 

discurso de poderes legitimados. A reflexão sucinta e objetiva de Manoel Luis Salgado 

Guimarães contribui para uma interpretação do MMGV como museu de história, com 

temas históricos e com uma narrativa historiográfica: 

A historiografia (...) pressupõe como condição primeira reconhecer a 
historicidade do próprio ato de escrita da História, reconhecendo-o 
como inscrito em determinados tempo e lugar. Em seguida, é 
necessário reconhecer esta escrita como resultado de disputas entre 
memórias, de forma a compreendê-la como parte das lutas travadas 
nas sociedades para dar significado ao mundo. Uma escrita que se 
impõe tende a silenciar sobre o percurso que a levou à vitória, 
aparecendo, ao final, como decorrência natural; perde-se, dessa forma, 
sua ancoragem no mundo como parte do drama social humano, quando 
escolhas são efetuadas, que definem o passado que se deseja, ou que 
se necessita, como forma de inventar o futuro249. 
 

Museus são também lugares de memória e de poder, durante muito tempo 

criados e mantidos pelo Estado, a exemplo dos museus nacionais. Qualquer tipo de 

 
246  PROJETO DE LEI: PLANO ESTADUAL DE CULTURA, 2015, p. 14. Disponível em: 

<http://www.cultura.mg.gov.br/images/documentos/PROJETO%20DE%20LEI%20-
%20Plano%20Estadual%20da%20Cultura.pdf>. Acesso em: 15 mai. 2017. 
247  Dados disponíveis em:<http://www.minasgerais.com.br/observatorioturismomg/?page_id=298>. 

Acesso em: 27 jun. 2016. 
248  ARANTES, Otília. Cultura da cidade: animação sem frase. In: Urbanismo em fim de linha e 

outros estudos sobre o colapso da modernização arquitetônica. São Paulo: Edusp, 2001. 

249  GUIMARÃES, Manoel Luiz Salgado. Memória, história e historiografia. In: Tostes, 

Vera et al. (org). História representada: o dilema dos museus. Rio de Janeiro: Museu Histórico 
Nacional, 2003, p. 92-93. 

http://www.cultura.mg.gov.br/images/documentos/PROJETO%20DE%20LEI%20-
http://www.cultura.mg.gov.br/images/documentos/PROJETO%20DE%20LEI%20-
http://www.minasgerais.com.br/observatorioturismomg/?page_id=298
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museu é “uma arena privilegiada para apresentar imagens de si e do outro”250, 

cumprindo um papel de legitimador de um imaginário, mas ao mesmo tempo, o museu 

pode ser o produtor de um imaginário. 

Em alguns estados brasileiros, museus regionais têm surgido ou têm 

intensificado seus discursos identitários, para citar alguns, como o Museu da Gente 

Sergipana, o Museu Cais do Sertão, e o Museu do Acre, este último analisado por Agda 

Pinto, que revela uma importante diferença nas terminologias que definem a identidade 

regional acreana: 

O termo que define a identidade acreana foi criado pelo Governo da 
Floresta em contraste com o termo acreanismo, relacionado ao 
movimento da elite local, que em diferentes momentos históricos 
acionou um discurso identitário para reivindicar junto ao governo 
federal a criação do estado do Acre. A acreanidade é uma re- 
significação da identidade acreana e está ancorada na trajetória de 
índios e seringueiros no Acre, sem, no entanto, negar os signos 

identitários do acreanismo251. 

 
Há uma crítica de Isac Guimarães Junior para os museus do Acre, que é 

pertinente também ao MMGV, pois assinala um importante aspecto de museus de 

história, que é a imagem positivada da História, que não leva em conta os conflitos e 

nuances do próprio processo histórico, sobretudo diante da relação entre mercado e 

discursos identitários em museus: 

Não é difícil qualificar as configurações identitárias resultantes desse 
manejo dos símbolos e da memória local como um processo de 
construção de uma identidade fortemente legitimadora – para usar a 
expressão de [Manuel] Castells -, na medida em que mobiliza o 
imaginário social e até ressentimentos coletivos para fins de 
legitimação de um projeto político-econômico supostamente 
sustentável, porém amplamente referenciado na lógica de apropriação 
do mercado. Inversamente à constituição de resistências e proteções 
contra as ameaças externas geradas pela dinâmica do processo 
modernizador, conforme se poderia supor dos fundamentos 
ideológicos desse discurso ao propor o fortalecimento de matrizes 
culturais locais, a reconstrução narrativa da acreanidade pelo discurso 
da florestania se prestará mais a legitimar, interna e externamente, um 
intenso processo de sujeição do local às necessidades do capital, 
porém com uma fachada de proteção ambiental e valorização cultural 
das populações nativas252. 
 

Identidade e história em exposições “não podem ser objetivos de um museu, 

mas objetos seus de tratamento crítico – até mesmo para fundamentar uma ação 

educacional legítima e socialmente fecunda”253. O MMGV tem uma exposição retórica, 

 
250  MENESES, Ulpiano Toledo Bezerra de. Apud GONÇALVES, Lisbeth Rebollo, 2004, p. 74. 
251  MORAIS, Maria de Jesus. 2008, apud PINTO, Agda Araújo Sardinha. O discurso identitário nos 

museus de Rio Branco, Acre: uma análise de narrativas expositivas. (Dissertação de mestrado). São 
Paulo: PPGMUS-USP, 2014, p. 3. 
252  GUIMARÃES JR. Isac, 2008, apud PINTO, Agda Araújo Sardinha, op. cit., p. 4 
253  MENESES, Ulpiano Toledo Bezerra de. 2000, p. 94 
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ou seja, ela por si só atrai pelos recursos expográficos, mas seu discurso não leva a 

uma postura questionadora, pois está celebrando, homenageando a identidade mineira, 

em que tudo está dado, não há perguntas, mas afirmações254. 

A mediação cultural é fundamental, pois ela põe questões, amplia o repertório 

da exposição e dialoga com o visitante, levando em conta o seu conhecimento prévio, 

promovendo maior interação com a exposição, estabelecendo ligações com o mundo 

externo ao museu. 

O grande mote do MMGV é a identidade mineira e está imerso em uma 

sociedade de consumo, com mesclas e disputas por representações culturais. Nestor 

Garcia Canclini auxilia na compreensão desse cenário, com o conceito de “hibridação 

cultural”, em que não é mais possível falar em uma cultura pura, unívoca, como marca 

da própria modernidade. 

Endossando essa linha, para Stuart Hall255, atualmente ocorre um processo de 

fragmentação, em que as identidades culturais se transformam, não são fixas. Ele 

questiona a homogeneidade das chamadas culturas nacionais, e assinala os 

deslocamentos decorrentes da globalização. Ele conclui que apesar de haver uma 

estrutura de poder cultural, a identidade nacional não anula nem subordina as diferenças 

culturais e, mais do que isso, aumentam as “culturas híbridas”, termo emprestado de 

Canclini. 

Dessa forma, em escala regional, a identidade mineira em exposição no 

Memorial não pode ser vista como um bloco único, homogêneo, mas algo cambiante, 

pois é na vida cotidiana que acontece a diversidade cultural em seus conflitos e 

riquezas, produzidos em todos os cantos de Minas Gerais. 

Nessa contemporaneidade e diversidade cultural em que estão mergulhados os 

museus, há um caso emblemático para se pensar sobre as representações e 

abordagens sobre a vida cotidiana em museus, na própria capital mineira, que é o 

Museu de Artes e Ofícios (MAO). Possui uma localização e visibilidade privilegiadas: 

está na Estação Central da cidade e, não bastasse o lugar que ocupa, a coleção que o 

museu abriga é igualmente grandiosa: um conjunto de peças relativas ao mundo do 

trabalho. Porém, há um descompasso entre o tema do museu e a vida cotidiana da 

cidade que, é bem sabido, passou por um processo brutal de modernização na virada 

do século XIX para o XX, eliminando o que lembrasse o universo rural que a precedera. 

 
254  Essa afirmativa não poderia ser diferente, visto que há um fator político fortemente arraigado 
desde a concepção do Memorial, como viemos mostrando. Pela dificuldade de acesso à documentação, 
não foi possível afirmar com precisão as discussões que precederam as decisões, portanto, os interesses 
em expor ou omitir informações na exposição não poderiam, aqui, passar de inferências. 
255  HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. 
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Dessa maneira, os pesquisadores Luiz Henrique Assis Garcia e Rita Lages 

Rodrigues fazem uma leitura crítica de que na exposição do MAO parece haver apenas 

a “fetichização” de uma tradição, não revelando os conflitos que a permearam e ainda 

a permeiam. Novamente a falta de problematização do discurso sobre o passado, já 

assinalada no MMGV. Nesse sentido a discussão é potencialmente expandida porque 

se trata, no fundo, de memória e esquecimento256, algo inescapável também da análise 

a ser feita do MMGV. 

O fenômeno recente de criação e instalação de novos museus em diferentes 

contextos revela uma preocupação massiva em preservar memórias. Andreas 

Huyssen257 identifica na globalização um papel catalisador desse fenômeno, explicando 

a busca por tradições. A partir disso, a força que a memória patrimonial assume é 

enorme, pois, segundo Huyssen, mesmo que o lugar político das práticas de memória 

ainda seja de âmbito nacional, existem temas que são apropriados e ressignificados 

como universais, supranacionais, como é o caso do Holocausto. 

Mais do que isso, o autor afirma que as estratégias encontradas para evitar o 

medo do esquecimento são rememorações públicas e privadas. Os recursos utilizados 

para essas recordações são variados e conforme as condições de investimento em 

tecnologia e mídias de cada instituição, especialmente as museológicas. 

Se interpretarmos o Memorial como monumento, no sentido do termo utilizado 

por Françoise Choay, o sentido memorialístico desponta como principal. Nas palavras 

da autora, com esse fenômeno de temor do esquecimento, “o patrimônio teria assim 

perdido sua função construtiva, substituída por uma função defensiva, que garantiria a 

recuperação de uma identidade ameaçada”258. 

Sobre a ideia de denominar o MMGV, um equipamento cultural do moderno 

CCPL como “memorial” não foi uma decisão unânime, conforme relatou Gringo Cardia: 

Na verdade memorial é porque eles queriam dar uma imponência, 
Minas Gerais tem uma coisa de imponência e tudo... eu não gosto da 
palavra memorial, mais parece pra mim cemitério. Nunca gostei, mas 
tive que acatar. Eu na verdade, não gosto nem de museu muito... eu 
gosto de museus que são siglas (...), acho que memorial fica uma coisa 
muito só de memória, e a memória tem que ser viva, a memória não, a 
história, ela tem que ser agora, então fica uma coisa antiga. É igual 
essas bibliotecas que você vai e não pode tocar no livro. Qual o sentido 

 
256  GARCIA, Luiz Henrique Assis; RODRIGUES, Rita Lages. Historicidade e política de patrimônio: 

algumas reflexões envolvendo dois museus em edifícios tombados em Belo Horizonte. Anais I Sebramus. 

Belo Horizonte, 2014, p. 382-392. 
257  HUYSSEN, Andreas. Passados presentes: política, mídia e amnésia. In: Seduzidos pela 

memória. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2004. 
258  CHOAY, 2006, p. 241. 
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da biblioteca, entendeu?259 

O termo “memorial” refere-se a um “monumento comemorativo, obra 

concernente a fatos ou indivíduos memoráveis, daquilo que é digno de ser lembrado, 

um relato de memórias”260. Partindo dessa definição, cabe-nos questionar se o MMGV 

se encaixa nessa classificação, pois também é chamado de museu. Não se pode aqui 

falar em memória como um produto de um ou outro indivíduo isoladamente, pois trata-se 

de uma narrativa coletiva tanto na sua construção, devido ao número de pessoas 

envolvidas na sua concepção, quanto na sua finalidade de produzir sentidos que atinjam 

um grande número de pessoas. 

Para esta reflexão sobre memória, em breve artigo261, Pierre Nora, o historiador 

que cunhou a expressão “lugares de memória”262 identifica algumas razões que 

explicam as manifestações do fenômeno da memória nos últimos trinta anos. Ele indica 

duas explicações: primeiro, a “aceleração da História”, em que haveria uma percepção 

de que a mudança é o que há de mais permanente na História, com isso, a inversão 

pela recordação teria destruído a linearidade entre passado, presente e futuro. Daí 

decorre a incerteza sobre o futuro e a obsessão com a ideia de perda, o que nos leva à 

obrigação de recordar. Para acessar o passado, aquilo que não existe mais, aquilo que 

contém nossa identidade, seria preciso fazer uma operação de reconstrução 

(documental, arquivística e monumental). 

A segunda explicação de Nora para os recentes fenômenos da memória é a 

“democratização da História”, ou seja, vem ocorrendo um movimento global de 

emancipação dos povos, de memórias das minorias, de descolonização, devido à 

consciência histórica das sociedades tradicionais ocidentais que reconhecem a 

singularidade de grupos, mas também é ideológica, devido ao fim dos regimes 

totalitários do século XX, validando-se a ideia de memória coletiva. 

Emergem assim as identidades auto afirmativas, que buscam autenticação no 

reforço da veracidade da memória. Isso concede à memória certa primazia na definição 

de identidades que podem ser, no limite, excludentes. Para Nora, a memória está ligada 

à ideologia dominante, que é mutável conforme os grupos que estão no poder, e ela só 

existe depois da perda, do luto. 

 
259  CARDIA, Gringo. Entrevista concedida a Viviane Vitor Longo. Rio de Janeiro, 02 nov. 2016 
260  “Memorial”. Dicionário Eletrônico Houaiss. Editora Objetiva, 2009. 
261  NORA, Pierre. Memória: da liberdade à tirania. In: Revista Musas, no 4, 2009, p. 6-10. 
262  Os lugares da memória são construções históricas que têm valor testemunhal de um passado, 

que procuram não deixar-se esquecer, que se valem da permanência como forma de sobrevivência de 
uma ideologia, guardam e revelam em si o propósito de grupos que os ergueram, e que um dia 
atribuíram-lhes determinados valores. Cf. NORA, Pierre. Les lieux de mémoire. Paris: Gallimard, 1984. 
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Constrói-se assim uma inteligibilidade, uma produção de sentidos para os 

eventos passados que possa ser compartilhada com os homens do presente263. Porém, 

vale lembrar a diferença entre o trabalho do historiador e a memória, pois atendem a 

demandas distintas. Vejamos, segundo Nora: “Enquanto a memória inscreve-se num 

presente eterno, a história apresenta-se como a ‘reconstituição sempre problemática 

daquilo que já não é mais’; uma ‘representação do passado’”264. Com isso, o autor faz 

uma provocação: estaria a História sujeita à uma tirania da memória? 

Pensando na exposição de longa-duração do MMGV ousaríamos dizer que sim, 

partindo do pressuposto que a memória serve como afirmadora da identidade mineira. 

A resposta afirmativa à pergunta de Nora seria no sentido de que o Memorial expõe 

ideias mais ou menos bem resolvidas que encontram ressonância no imaginário sobre 

Minas Gerais, não trazendo à tona os conflitos próprios da História que compõe o 

estado. O que se vê é uma narrativa apaziguada sobre Minas Gerais, celebrando certas 

características do estado em detrimento de outras, cujas escolhas e exclusões não são 

explicitadas. A ideia de mineiridade, atualizada por demandas contemporâneas, presta- 

se a essa prática discursiva homogeneizadora e, muito claramente, também a uma 

apropriação mercadológica, que torna a exposição, a praça e a cidade um objeto de 

interesse não apenas dos munícipes e mineiros, mas de forasteiros vindos por meio da 

sedução turística. 

A mineiridade, por sua plasticidade, no contexto do MMGV, não é mais ponto de 

fundamentação de discursos políticos, mas tornou-se ativo cultural, bem de consumo. 

Essa realidade convém especialmente à nova configuração trazida pelas PPPs, criando 

um novo pacto de poder entre os agentes, o que acaba restringindo aquilo que será 

exposto. Tal situação é flagrante ao notar-se algumas discrepâncias entre as pesquisas 

encomendadas de consultores e a expografia.

 
263  NORA, 2009, p. 82. 
264  NORA, Pierre. Entre memória e história: a problemática dos lugares. Projeto História 10. São 

Paulo: PUC-SP, 1993, p. 9. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O ponto de partida desta pesquisa foi uma visita. Dali se desdobraram 

questionamentos, dúvidas, curiosidades e, a partir de agora uma análise que pode vir a 

ser pertinente aos gestores do Memorial Minas Gerais Vale, mas também ao seu público 

e a outros pesquisadores. O interesse em compreender a origem, os motivos e a força 

dessa instituição como lugar de memória é apenas um caminho possível para pesquisar 

e apresentar um ponto de vista sobre o Memorial. 

Os agentes envolvidos na elaboração da exposição de longa-duração tiveram 

que trocar informações, ideias e estratégias para realização do projeto, mesmo que 

muitas vezes de forma indireta e por etapas, com diferentes colaboradores. Podemos 

separá-los em três grupos de agentes: os consultores (intelectuais, curadores, 

pesquisadores), o governo do estado de Minas Gerais (Secretaria de Cultura, 

governador) e a Vale S.A. (mantenedora). 

Os três construíram uma narrativa coesa. Após a ideia propulsora e os 

levantamentos das pesquisas, foram definidas as preferências pelos temas que 

poderiam abranger a diversidade da cultura e história mineiras. De modo mais acurado, 

buscou-se a positivação de suas características já impressas no imaginário social, a 

mineiridade. 

Esse “afunilamento” daquela vastidão de dados e leituras sobre Minas Gerais 

resultou na exposição e, por isso, ela foi o foco central desta pesquisa. Toda a 

exposição, desde seu projeto, sua disposição espacial e as linguagens expográficas, 

tudo é pensado para atingir fins específicos. Essa exposição nos propõe algo e nos 

convida a perceber (sentindo, ouvindo, lendo, assistindo, caminhando) valores e ícones 

do estado mineiro. Isso foi e é feito conforme interesses estabelecidos pelos três grupos 

de agentes. 

O barroco e o modernismo mineiro são os dois marcos temporais de destaque 

na narrativa expográfica, ou seja, da segunda metade do século XVIII há um salto para 

a primeira metade do século XX, retomando-se temas como a miscigenação racial, a 

exploração aurífera, a simplicidade interiorana e rural, a Inconfidência Mineira, a 

literatura, a arquitetura, elementos intimamente relacionados, na historiografia, com a 

construção da nacionalidade brasileira. 

Os temas não contemplados nos períodos supracitados assumem papéis 

acessórios, se comparados à narrativa central “barroco-moderno”, tais como 
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ecoturismo, arqueologia, Vale do Jequitinhonha. A forma como se apresenta a 

mineiridade é bastante original do ponto de vista do uso das mídias tecnológicas, mas 

a narrativa parece algo já conhecido, como uma reafirmação dos mesmos temas já 

celebrados que teriam o poder de sintetizar o que é Minas Gerais. 

Não é possível apartar a narrativa ficcional da narrativa historiográfica (essa 

pretensamente mais “verdadeira”), sobretudo quando se trata de uma narrativa 

expográfica amplamente voltada para a experiência imersiva do visitante, como é o caso 

do Memorial. Ambas são válidas, mas cumprem papéis distintos que podem, por meio 

de um trabalho de curadoria e mediação, deslindar as sutilezas de uma e de outra sem 

que se sobreponham ou se anulem. 

Nesse sentido, frente à realidade digital e interativa em que muitos museus têm 

apostado suas fichas, a estratégia de impactar o visitante para atraí-lo não precisa ser 

abandonada, mas deve ser feita com moderação. Sobre isso, Stephen Greenblatt 

elabora duas chaves conceituais para apreensão dos museus no momento da visita: a 

ressonância (resonance) e a admiração (wonder). A forma como se dispõe a informação 

influencia diretamente na forma como esta é recebida, conforme o autor afirma no trecho 

a seguir, dependendo do foco que se dá na exposição, isso indica necessidades do 

presente: “The knowledge that derives from this kind of looking may not be very useful 

in the attempt to understand another culture, but it is vitally important in the attempt to 

understand our own”265. 

Greenblatt propõe exposições que causem sim um impacto inicial, mas que em 

seguida incitem os visitantes a reflexões sobre o contexto, sobre as informações 

históricas relativas aos artefatos e demais itens da exposição, conjugando essas duas 

chaves de compreensão (ressonância e admiração). 

A comunhão entre o mito da mineiridade, o investimento financeiro e a dimensão 

simbólica associada à Vale S.A., bem como a ideologia encetada pelo governo do 

estado de Minas Gerais resultou em um espaço contemporâneo de grande impacto. Ali 

estão dispostos recursos tecnológicos riquíssimos e uma narrativa repleta de temas 

espacial e temporalmente bem delimitados no território mineiro, construída para 

demarcar elementos distintivos que caracterizam a exclusividade e a vanguarda da 

cultura mineira que, no limite e sob uma óptica tradicional do estado, são temas dos 

 
265  GREENBLATT, Stephen. Resonance and wonder. In: Exhibiting cultures: the poetics and politics 

of museum display. KARP, Ivan; LAVINE, Steven D. Smithsonian Institute, 1991, p. 53. “O conhecimento 

que deriva desse tipo de olhar pode não ser muito útil na tentativa de entender outra cultura, mas é vitalmente 
importante na tentativa de entender a nossa própria”. Tradução nossa. 
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quais os mineiros devem se orgulhar. 

Parte dessa força distintiva provém da justaposição entre a mineiridade e a 

brasilidade. Para os modernistas associados ao Estado na década de 1930, selecionar 

o patrimônio efetivamente nacional, brasileiro, era tarefa mais do que ordinária, mas 

ideológica. Buscar o autêntico nacional implicava romper de maneira sutil com as 

referências provenientes da Europa. Os bens ditos nacionais, muitos deles também 

mineiros, tinham referências europeias, mas em terras brasileiras haviam sido 

ressignificadas, “deglutidas”, para usar um termo modernista. 

O orgulho a ser vivido por qualquer grupo identitário passa por positivar aquilo 

que se julga que lhe é próprio. Nesse processo de identificação, é inevitável a exclusão, 

ou seja, ser isto significa não ser aquilo. Por outro lado, a atitude afirmativa pode, em 

tempos de fluidez de informações e modos de vida, enfim, de globalização, diluir as 

fronteiras entre o ser isto e o não aquilo, a partir do momento que se flexibiliza e 

reconhece sua mutabilidade, ou seja, o próprio processo histórico. 

Para que isso aconteça, é preciso uma tomada de decisão que suspenda os 

marcos fixos e reposicione elementos menos evidentes, mas também componentes da 

história daquele lugar e daquele povo. Vale dizer que não se trata apenas da “história 

dos vencidos” – como se a História pudesse ser medida ou analisada com dois pesos e 

duas medidas – mas da história cotidiana, das filigranas de pessoas e suas relações 

sociais ou patrimoniais com os bens materiais e imateriais que as circundam e auxiliam 

na sua autodefinição. 

Por muito tempo, os museus nacionais de ambição identitária eram feitos como 

marcos de distinção, como monumentos e documentos de uma história que deveria ser 

preservada e, para tanto, a forma mais afirmativa era, por vezes, impositiva. O passado 

cumpria assim a função indispensável de legitimar um discurso, conferindo aos museus 

o caráter de lugar de exercício de poder. 

No caso do Memorial, além de ele em si ser um lugar de poder, simplesmente 

pela sua natureza museológica, monumental e documental, é também porque traz a 

marca da empresa Vale S.A. Além disso, a escolha dos temas da exposição de longa- 

duração demonstra uma preocupação em dar visibilidade ao Memorial, conjugando-se 

assim ao turismo – opção, como vimos, não secundária. Apesar das diversas, 

constantes e ricas atividades temporárias, é na exposição de longa-duração que estão 

reunidos os ícones da mineiridade, reacendendo a valorização já prevista pelos agentes 

iniciais e tornando-os, simultaneamente, reafirmação da tradição identitária e produto 
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renovado para o mercado turístico de bens patrimoniais. Entre o discurso, lugar de fala 

dos curadores, e a recepção de público, está a exposição. Essa relação única é capaz 

de construir e estimular a produção de conhecimento, a partir das informações 

fornecidas pelas salas expositivas e do repertório dos visitantes, daí a importância da 

interatividade que permita esse intercâmbio. 

A renovação dos museus não é constante, mas também não tão lenta a ponto de 

parecerem imutáveis. Um núcleo de pesquisa, aliado a pesquisas de público, à avaliação 

museológica, são algumas das possibilidades internas que subsidiam mudanças na 

expografia. Além disso, a inserção de elementos próprios da História, os conflitos, as 

dificuldades, as relações sociais, de domínio, de compadrio, da vida comum e ordinária, 

contemplando outras regiões e aspectos da vida – não necessariamente mineira, mas 

em Minas Gerais (também ela repleta de migrantes) –, podem abrir espaço para novas 

representações e, consequentemente, novas e efetivamente inovadoras experiências 

de visita.
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ANEXOS 

Transcrições dos fragmentos no painel do Terceiro pavimento do MMGV: 
 

- “Condensar Minas Gerais numa antologia não será o mesmo que prender o mar na 

garrafa? Ou fazer passar a Serra da Mantiqueira pelo fundo de uma agulha?” (Carlos 

Drummond de Andrade) 

- “1. Já o poeta alertara para a possibilidade da empreitada ainda que não a tenha 

recusado, e senhor de melhores meios para fazê-lo. Tenta-se aqui, também, uma 

introdução à fisionomia moral dos mineiros. Os riscos inerentes são sabidos: o perigo 

de perpetração do panegírico; a ameaça de acabar em elogio em boca própria; o risco 

de fixar, como se de geologia se tratasse, o que é do território do cambiante, do desejo, 

do ambivalente, do inumerável. 

Sabe-se disso, são conhecidos os riscos envolvidos, e isso não tem impedido que 

gerações se debrucem sobre o tema, que, sendo, talvez, um retrato na parede, ainda 

pode doer.” (sem autoria) 

- “A história de Minas Gerais tem reproduzido, em grandes linhas, certos impasses e 

características básicas da história brasileira. Se há diversos e significativos motivos 

para se acreditar em nossa capacidade criativa e vocação para liberdade, quando são 

lembrados nomes como Antônio Francisco Lisboa, Joaquim José da Silva Xavier, 

Teófilo Otoni, Carlos Drummond de Andrade, Pedro Nava, entre outros, de outro lado, 

há, também, ponderáveis razões para lembrar-se o quanto, aqui, foram, e são, fortes 

o conservadorismo e o apego à concentração da renda e da riqueza, a permanência 

da exclusão social.2” (sem autoria) 

- “Histórias escondidas” 

- “O Brasil é um imenso litoral. O litoral é o mundo, é o progresso, é a novidade, é a 

importação contínua de idéias, de raças, de valores diferentes, de tudo o que a 

circulação do mundo nos permite ser. Minas é a montanha. É a estabilidade. É a 

duração. É a permanência. A ação da montanha sobre o litoral não é apenas conservar 

o que só nas montanhas ou, quando muito nos campos, se preserva. É também corrigir 

o que o dinamismo cosmopolita carreia continuamente às nossas plagas.” (Alceu 

Amoroso Lima, Voz de Minas) 

- “Regionais Nacionais Internacionais” 

- “Minas Visionária se projeta para o futuro vanguardas modernismos 

contemporaneidades” 

- “Minas Brasil Mundo” 
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- “O espaço do pensamento” 

- “Expor para todos investigarem” 

- “O passado e o presente para um novo conceito do amanhã” 

- “História em busca de verdade, de sentido, de significação” 

- “Minas Polifônica as várias culturas as várias linguagens os vários tempos os vários 

níveis de realidade diálogo das diversidades” 

- “Trago em mim, vivas como um ferrete – e doendo – as paisagens de minha província. 

Sua paisagem física e sua paisagem subjetiva. Todas essas baldas essenciais do 

mineiro que não perdi, vivendo fora de Minas mais da metade de minha vida. E cem 

anos que eu viva, não as perderei. 

Nossa habilidade no adiamento, nossa inteligência na procrastinação e nosso gênio na 

combinação. Nosso amor à conversa, nosso ‘tédio à controvérsia, nossa aversão à 

chalaça, nosso gesto pelo humour, nossa anteposição à intimidade e nossa decorosa 

predileção pela cerimônia. 

Nossa desconfiança, nossa timidez, o jeito arisco, o ar esquivo, um pouco de ronha, 

muita soberba mas... ‘a cabeça baixa’. 

Nossas qualidades todas, nossos defeitos também. 

E nossa linguagem. Esse nosso sotaque que tirou as arestas das consoantes, que 

amorteceu as vogais, que suprimiu sílabas iniciais, para prolongar as intermédias em 

sustenidos e esticar as finais na sibilância descrente dos esses – esse nosso sotaque 

que é módulo a condicionar e reger o pensamento, a dar cunho letrado e volta elegante 

até à frase dos nossos homens mais simples. Conservei tudo isto porque não há 

ausência capaz de destruir o que temos do nascimento e dessa força irresistível do 

atavismo. 

Nada pode apagar esse lastro incorruptível, esse sulco misterioso e profundo – marca 

indelével como a imposição de um sacramento.” (Pedro Nava, Marca indelével) 

- “Ver Ouvir Sentir” 

- “Mundo Brasil Minas diálogo das histórias das experiências” 

- “Minas Imemorial a riqueza do passado o legado histórico” 

- “Memória rica e vital criada pela experiência vivida” 

- “Falar de Minas, não se perca de vista, é, sobretudo, falar do Brasil, que Minas é sua 

mais perfeita síntese: Estou convencido de que ninguém compreenderá Brasil, na 
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complexa densidade de suas raízes, e portanto estará em condições de empenhar com 

sábia lucidez a tarefa ciclópica de sua transformação, senão conhecer toda a intimidade 

da civilização do ouro e dos diamantes: a sua estrutura econômica, a sua ordem 

política, a sua dimensão espiritual.” (Franklin Oliveira, A Morte da Memória Nacional) 

- “No anfiteatro de montanhas os profetas do Aleijadinho monumentalizam a paisagem. 

As cúpulas brancas dos Passos e os cocares revirados das palmeiras são degraus da 

arte de meu país onde ninguém mais subiu. Bíblia de pedra sabão banhada no ouro 

das minas.” (Oswald de Andrade, “Ocaso”) 

- “Um museu que permite as histórias serem contadas” 

- “A importância da cultura experiência e imersão” 

- “Investigação criativa envolvendo todos” 

- “Nova experiência engajada nos horizontes cívicos” 

- “Um espaço em eterna construção. Um fórum ativo encoraja as pessoas a discutir 

ideias” 

- “3 Minas Gerais nascida com a descoberta do ouro, no final do século 17, foi, nos 

séculos 18, 19 até 1940, a região mais populosa do Brasil. Diversificada, a sua economia 

jamais foi apenas mineratória, abrigando, desde o século 18, atividades 

manufatureiras, comerciais, agropecuárias. Minas Gerais constituiu, no século 18, uma 

estrutura urbana, uma rede hierarquizada de núcleos urbanos, que não teve paralelo 

na América portuguesa por sua diversidade e complexidade.” 

- “4 Minas Gerais no século XIX teve papel tão importante na consolidação do império 

quanto teve papel decisivo na construção republicana. Nos dois processos houve 

mineiros que estiveram ao lado da ordem conservadora, mas houve quem estivesse 

ao lado das lutas sociais, da autonomia e da ampliação dos direitos para as maiorias. 

Se houve campeões do conservadorismo, houve gente, de valor inestimável, que 

sintetizou o melhor da vocação mineira para a liberdade e a solidariedade.” 

- “5 É essa estrutura urbana que implica, em parte, a existência de uma relativamente 

rica vida cultural em Minas Gerais. Vida cultural que permitiu o surgimento de 

escritores, pintores, músicos, escultores, entre os melhores nascidos em todo o reino 

português, e mesmo alguns, como Antônio Francisco Lisboa, que transcenderam o 

quadro da América portuguesa pela qualidade e originalidade do que fizeram.” 

- “6 É um pouco dessa história, do povo que a tem construído, que está aqui. Buscou- 

se retraçar a história de Minas, o perfil sócio-político-cultural de sua gente a partir da... 
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que têm dito os mineiros e os que nos têm visitado. Não há qualquer possibilidade de 

isenção ou imparcialidade neste exercício, que ele convoca, sobretudo, a sondagem 

de que, sendo sincero e repelindo o cabotinismo, não pode interditar o desejo.” 

- “Histórias de vida” 

- “Experiências únicas” 
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MEMORIAL MINAS GERAIS VALE 

 

O Memorial Minas Gerais – Vale, instalado no antigo prédio da Secretaria da Fazenda, é caracterizado como museu de experiência e instiga o visitante a 

descobrir a história e os costumes mineiros, do século XVIII ao momento atual, de uma forma diferente e interativa. Personagens ilustres, vilas barrocas, 

grandes autores, cidadãos comuns, moda, comida típica e até o futebol estão representados nas 31 salas que compõem o equipamento. Em todas elas, a  

tecnologia é utilizada em conjunto com objetos e cenários tradicionais para criar um espaço rico e futurista, que ressalte as experiências propostas pelo 

espaço.   

 

O Memorial é dividido em três fases: a Minas Visionária, a Minas Imemorial e a Minas Polifônica.  

 

No eixo “Minas Imemorial”, o visitante faz uma viagem entre os séculos XVIII e XXI com cenários que mostram o mundo das fazendas mineiras, as lavras, os 

quilombos, os sítios arqueológicos.  

 

No “Minas Visionária” traz os conceitos de tradição, entusiasmo e utopia na cultura e no pensamento mineiro.  

 

Já o eixo “Minas Polifônica” é um grande ambiente interativo reunindo conhecimento e arte, no qual o visitante pode conhecer um pouco mais da historia da 

miscigenação na cultura mineira, além do barroco, do modernismo e das festas populares.  

 

Em um grande mapa de Minas, é possível conhecer os 853 municípios e, ainda, deixar gravado o nome e a foto do visitante no Memorial.  

Implantado em parceria com a mineradora Vale, tem projeto museográfico do designer Gringo Cárdia. O projeto de restauração do prédio é do arquiteto 

Flávio Grillo e o projeto arquitetônico dividido entre os arquitetos Humberto Hermeto, Carlos Maia, Débora Mendes, Eduardo França e Igor Macedo 

premiados em concurso nacional realizado pelo Governo do Estado. 

 

 

1º Pavimento 



Bem-vindo ao Memorial Minas Gerais – Vale. 

O primeiro pavimento é uma síntese da obra: transformar patrimônio cultural e histórico em experiências e emoções para o visitante. 

No primeiro pavimento, as mais variadas mídias se reúnem para mostrar a vida e a obra de artistas, símbolos de Minas Gerais. O visitante passeia pelos 

sertões de Guimarães Rosa, reflete sobre os temas que inspiraram Drummond, admira a “não arte” de Lygia Clark e compreende o trabalho que transcende 
a estética de Sebastião Salgado. 

Café Temático, Cyber Lounge, Mídiateca e sala para projetos educativos fazem do primeiro pavimento um lugar de convivência, de pesquisa e de lazer.  

 

Guimarães Rosa 

A vida, a obra, as inspirações e depoimentos de um dos mais importantes escritores brasileiros de todos os tempos. O sertão imaginário, inconsciente e 
cheio de cultura milenar. As Minas que representam a história e a chegada da Coroa Portuguesa e o desenvolvimento.  

  

Carlos Drummond de Andrade 

Manequins confeccionados por Ronaldo Fraga trazem trechos dos poemas narrados por Drummond.  

Fragmentos de seus versos são esculpidos em blocos de livros que representam sua obra e sua terra natal, Itabira.  

Sebastião Salgado 

Nascido na cidade de Conceição do Capim, Vale do Rio Doce, Sebastião Salgado é um dos mais importantes fotógrafos do mundo. Com vários livros 
importantes publicados, o artista registra com a sua câmera – 

sempre em preto e branco – aspectos da vida humana com rara sensibilidade, emoção e uma profunda responsabilidade ética e social.  

  

Lygia Clark 

Lygia Clark foi uma artista inquieta e inconformada que sempre buscou libertar a obra de seus limites, da sua posição fixa na parede. Nascida em uma 

tradicional família de Belo Horizonte, e educada em colégio de freiras, Lygia Clark é uma inovadora. Transformou profundamente o mundo da arte ao propor 
o envolvimento e a participação direta do público. Seu trabalho é para ser visto, sentido e tocado. 

  

2º Pavimento 



No segundo pavimento, as heranças históricas conduzem o visitante a uma viagem pelos elementos que constituem a identidade mineira: a história do 

próprio prédio - local onde foi lançada a pedra fundamental da cidade de Belo Horizonte -, as cidades mineiras, a vida dos mineiros no passado, as 

expressões artísticas, a formação do povo mineiro, suas famílias e os homens públicos que conduziram Minas Gerais como unidade da federação. 

 

História de Belo Horizonte 

Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, é um dos maiores centros urbanos do País, com cerca de 2,5 milhões de habitantes. Fundada em 1897, Belo 
Horizonte ergueu-se sobre os escombros de seu passado, soterrando as velhas casas e ruas do antigo Curral del Rey. Dizem que alguns fantasmas desses 
primeiros habitantes expulsos, ainda hoje, assombram a capital, enquanto Belo Horizonte cumpre a sua missão de sintonizar Minas Gerais com o mundo 
contemporâneo, industrializado e urbano. 

  

A Família Mineira 

Todas as cidades e lugares são construídos pelas pessoas e suas famílias. Elas são responsáveis pela história, pela memória e pela cultura dessas cidades. 
As famílias mineiras fizeram de Minas Gerais o que ela é hoje: um Estado próspero e grandioso, onde vivem milhões de brasileiros.  

  

Panteão da Política Mineira 

Desde a Inconfidência Mineira, nos anos de 1780, quando os brasileiros lutaram pela liberdade, a política é uma característica marcante do Estado. Durante 
o Império, ao lado do Rio de Janeiro e de São Paulo, Minas Gerais formou o núcleo do poder no País. Fiel à suas raízes, Minas ainda hoje exerce uma forte 
influência no cenário político nacional. 

  

Minas Rupestre 

Sítios arqueológicos são locais onde se encontram preservados vestígios da atividade de civilizações nativas que, ao longo de milênios, manifestaram sua 
originalidade por meio dos seus costumes, da sua arte e dos seus enfeites. 

Como a maior parte de sua cultura imaterial é inalcançável para nós, podemos abordar algumas de suas crenças e ritos por meio de seus restos 
arqueológicos, como, por exemplo, estruturas funerárias ou desenhos preservados em suportes duráveis. 

São essas pinturas e gravuras que muitos desses povos deixaram nas paredes de pedra dos abrigos, que se costuma chamar de “arte rupestre”. Mesmo 
durante o período histórico mais recente, quilombolas, caçadores e, hoje, turistas, têm deixado registros escritos nas paredes de pedra. 

 Em Minas Gerais, a ocupação do território remonta a mais de 12 mil anos. Há centenas de sítios arqueológicos no Estado e, próximo a Confins, foi 
descoberto o esqueleto de Luzia, o mais antigo do continente americano. 



  

O Povo Mineiro 

Nesta sala, você conhecerá a história de Minas Gerais contada a partir dos povos que a formaram: indígenas, africanos, europeus e imigrantes de todas as 
partes do mundo. 

  

Barroco Sagrado Profano 

O Barroco Mineiro é uma das maiores expressões artísticas brasileiras do século XVIII. Vídeos apresentam a arte, o pensamento, a filosofia, a paixão  

e a fé no coração dos homens, principais manifestações do Barroco Mineiro.  

  

Caminhos e Descaminhos 

São muitos os caminhos que atravessam Minas Gerais. No passado, esses caminhos conduziam os viajantes às riquezas do Estado, após enfrentar a 
áspera paisagem, a instabilidade da natureza, a inevitável solidão entre montanhas e o giro dos sertões.  

No presente, Minas oferece ao homem moderno caminhos ainda por trilhar. Eles religam os visitantes à rica e diversa natureza, à fauna e à flora de beleza 
sem limites. Um meio ambiente exuberante que deve ser, ao mesmo tempo, conhecido e preservado por todos.  

  

A Fazenda Mineira 

Em Minas Gerais, a história das fazendas começou com a ocupação do território, na época do ouro. Quando a atividade mineradora se esgotou, a  
agropecuária se tornou a principal atividade econômica. Já no final do século XVIII, as fazendas mineiras produziam o indispensável para a alimentação e 
para o vestuário, tornando-se sustentáveis. No século XIX, as plantações de café e a nascente indústria de laticínios tomaram conta das fazendas e 
ajudaram a recuperar a economia mineira que estava em crise. A fazenda é um dos símbolos marcantes de Minas Gerais e inspirou o cinema de vanguarda 
do mestre Humberto Mauro, que traduziu e sintetizou em seus filmes o espírito da terra e dos mineiros.  

  

Casa da Ópera 

As festas cívicas e religiosas de Minas, ao unirem música, teatro e dança, se transformaram em um espetáculo total, que há mais de dois séculos preenche 
as cidades com sons, cores, luxo e encantamento. Criados pela Coroa Portuguesa como meio de controlar os espetáculos, esses teatros logo foram 
tomados pelo impulso inovador dos mineiros. As artes cênicas ganharam morada fixa e plateia constante nas várias casas de ópera inauguradas na 
Capitania, ao final do século XVIII. Em palcos como o da Casa da Ópera de Vila Rica nasceram práticas artísticas inéditas e ideias inovadoras. Ali, atrizes 
assumiram os papéis femininos, no lugar de homens travestidos. Os mestiços foram maioria nas orquestras e elencos. Novos ideais eram ventilados por 



meio de peças criadas por intelectuais libertários, como os futuros inconfidentes. Com o tempo, a festa e o espetáculo deixaram marcas profundas nos 
mineiros, povoando sua cultura com criatividade, magia e sonho. 

  

Vilas Mineiras – Séculos XVIII e XIX        

Grande parte das vilas e arraiais mineiros floresceram em função das riquezas minerais da terra. Cercados e protegidos pelas montanhas, eram nesses 
espaços urbanos que melhor se manifestavam os principais aspectos da cultura e do modo de vida dos mineiros, como a presença ostensiva da 
religiosidade; a expressividade da arte barroca e rococó; a diversidade do povo; o requinte das festas e espetáculos; a miséria cotidiana e as contradições e 
conflitos de uma sociedade desigual. Nesta sala, descrevemos um dia nas vilas mineiras desse período.  

  

3º Pavimento 

A história de Minas Gerais e a história da mineração no Brasil são absolutamente ligadas. O terceiro pavimento do Memorial Minas Gerais – Vale torna os 
pontos em que elas se tocam em espaços de visitação, interação e aprendizado. 

 No pavimento estão a Sala Vale, salas em homenagem às manifestações populares e folclóricas, ao Modernismo Mineiro e à riqueza do Vale do 
Jequitinhonha, além de espaços para espetáculos, cinema, performances e exposições de novos talentos de Minas.  

São as manifestações contemporâneas e o orgulho da Vale em fazer parte da história do Estado, tornando-se parte das memórias de Minas Gerais. 

 

Sala Vale 

Inspirada nas cores da Vale e da Praça da Liberdade, também patrocinada pela empresa, a sala mostra de forma inovadora aspectos ligados à tecnologia, 
modernidade, interação e descobertas que fazem parte do cotidiano da empresa. O espaço permite ao visitante inserir-se no acervo vivo do memorial, 
deixando ali permanentemente expostos depoimentos gravados em áudio e vídeo e fotos tiradas no local, agregados a poemas de sua preferência. 

  

Celebrações 

Do artesanato ao bordado, da viola caipira ao batuque dos tambores, dos rituais sagrados às festividades profanas, das artes visuais às danças, da 
gastronomia aos hábitos cotidianos, as manifestações culturais em Minas Gerais são marcadas pela diversidade, pelo colorido e pela vitalidade. Resultante 
dos fluxos e dos encontros de povos africanos, europeus e indígenas nestas terras, as expressões culturais do povo mineiro se distribuem por todas as 

épocas e todo o território do Estado. Marcada por forte religiosidade, as artes em Minas Gerais – da cerâmica do Jequitinhonha à Casa de Cacos de 
Contagem – são exemplos de beleza, força interior e celebração da diversidade, riqueza e ancestralidade do povo mineiro.  

  



Vale do Jequitinhonha 

O Vale do Jequitinhonha está localizado ao norte de Minas Gerais. É composto por pouco mais de 80 municípios, com cerca de um milhão de habitantes. 
Culturalmente, a região é uma das mais ricas e diversas do País. Do contraste entre o árido e a abundância de suas reservas naturais e da simplicidade de 
seu povo, emerge uma potencialidade artística genuína e libertadora. Reconhecemos a arte do Jequitinhonha na tradição e no sentimento de resistência 
refletidos em seu artesanato. É uma fonte inesgotável de aprendizagem e observação de saberes que são capazes de recriar realidades. 

  

Modernismo Mineiro 

Nas primeiras décadas do século XX, o Modernismo causou profundo impacto estético e cultural no mundo inteiro. No Brasil, foi  um movimento decisivo, 
apontando mudança de rumo nas artes, revigorando o pensamento. Propôs combinar o local e o universal, valorizando a cultura brasileira.  

  

Minas Gerais desempenhou um papel importante nesse contexto. Em 1924, um grupo de artistas modernistas viajou para o Estado e a incursão no Barroco 

Mineiro deu a eles o gosto modernista do novo e, ainda, o sabor local de uma arte brasileira. Essa viagem contribuiu para a consolidação de uma arte 

moderna brasileira, na qual se efetivou o diálogo entre a tradição e o novo. 

 



PROPOSTA MUSEOGRÁFICA 

 

 
O projeto de Curadoria e Museografia do Memorial Minas Gerais – Vale, assinado por Gringo Cardia, tem como 
essência ser muito mais que um resgate do passado, mas um museu em construção permanente.  
 
Três conceitos centrais sustentam o Projeto:  
Minas Imemorial Clássica  
A história e a memória do século XVII ao XXI.  
Minas Polifônica Multicultural  
As múltiplas dimensões culturais e artísticas de um Estado de muitas faces.  
Minas Visionária  
Os conceitos da tradição, entusiasmo e utopia na cultura e no pensamento mineiro.  
 
Juntos, eles unem em um só ambiente as noções de passado, de futuro e de identidade do mundo contemporâneo.  
O Memorial Minas Gerais – Vale transforma a experiência de museu em uma celebração interdisciplinar, para 
manter a audiência envolvida. Uma experiência que não fica restrita às paredes da instituição, mas que fala com a 
vida, com os sentidos e com as emoções. 

 
 

O Memorial Minas Gerais Vale é um museu com diversas salas com acervos permanentes. Para a execução da 
museografia foi feita uma ampla pesquisa acadêmica, desenvolvida pela Universidade Federal de Minas Gerais, 
elaborada por intelectuais e pesquisadores de diferentes esferas do conhecimento. Com o resultado dessa 
pesquisa, foram desenvolvidos conteúdos: iconográfico com diferentes cenografias, vídeos, informações multimídias 
para expor um conteúdos de extrema relevância e de uma forma de fácil assimilação. 
 
“Espaço-síntese da história, da cultura, da arte e da memória de Minas Gerais, inédito no estado e com a função de 
ser um verdadeiro portal para os visitantes do Circuito Cultural Praça da Liberdade, numa perspectiva dialógica e 
contextual com os demais equipamentos planejados para este que será um dos maiores complexos integrados de 
cultura aberto ao público no país.”* Foi a partir desta orientação que o Memorial Minas Gerais foi pensado: para ser 
um espaço temporal, atemporal e, acima de tudo, inclusivo, convergente e disseminador das memórias mineiras 
mais abissais. 
 
O Memorial Minas Gerais mostra a cada visitante a consistência da riqueza cultural e política de Minas Gerais e o 
conjunto deste trabalho apresenta um Estado com uma memória impressionante, uma pluralidade cultural única e 
uma conexão constante com a modernidade com o futuro e com o mundo. 
 
Sob este aspecto, os museógrafos partiram de um conceito que tem o prédio como uma extensão da rua, 
parecendo antecipar a natureza de suas exibições contemporâneas e históricas e fazendo o visitante se apropriar 
de seu conteúdo. Assim, as muitas Minas passam a ser de cada um.  
 
O prédio, então, passa a ser trabalhado como ponto de encontro social, de informação e de uso de novas 
tecnologias, onde as pessoas podem se apropriar do edifício, através dos seus espaços de lazer focados na 
sedução dos visitantes ao conhecimento, por meio da tecnologia e das atrações culturais e interativas que compõem 
o design do espaço. 
 
O design sensorial apresentado no projeto museográfico promove uma engajada viagem de descoberta, que 
combina rigor intelectual ao potencial da experiência sensorial do visitante e novas estratégias para uma experiência 
de comunicação e aprendizagem. 
 
A partir daí, o Memorial usa como referências o passado e mesmo o presente para um novo conceito do amanhã. 
Experimentar passa a ser a idéia-força que move o visitante em uma abordagem antiinstitucional que enfatiza o 
aspecto lúdico da aprendizagem e da descoberta – um convite a crianças de todas as idades e formações diferentes 
que, numa declaração de confiança ao que está exposto, podem aproximar-se de todos os aspectos focados de 
uma forma positiva. 
 
Para criar uma linha narrativa e um conteúdo potencialmente emotivo, o design contemporâneo das exposições tem 
o objetivo claro, mais uma vez, de engajar o visitante, contando histórias, tecendo memórias. Dessa forma, as 
exposições absorvem cada visitante pela totalidade do design e trazem a comunicação para o nível do drama. 
 



Importante ressaltar que, aqui, o design da exposição se aproxima do design teatral de um lado e cinematográfico 
de outro, fazendo com que linguagens cênicas e tecnológicas auxiliem na função de envolver o visitante entre o 
mundo real e o de ficção, o mundo construído e o imaginário, inventando, assim, conexões ressonantes entre o 
tema principal da experiência da exibição e o mundo atual. 
 
A pesquisa e produção deste conceito ficarão a cargo de mais de 30 consultores temáticos, professores, 
pesquisadores, artistas, técnicos e especialistas, dando ao espaço uma abordagem interdisciplinar, transversal e 
diversa, como devem ser espaços que retratam a riqueza e a diversidade de uma cultura como a mineira. 
 
Ao localizar o Memorial Minas Gerais no antigo prédio da Secretaria de Estado da Fazenda, originalmente 
denominada Secretaria das Finanças – projetado por integrantes da Comissão Construtora da Nova Capital (1893-
1897) – procura-se garantir a preservação desse imóvel, assim como seu uso público para fins culturais. 
Confundindo-se com a própria criação da Nova Capital, Belo Horizonte, o prédio da Secretaria das Finanças 
representou o nascimento de Minas Gerais para a contemporaneidade. Seguindo essa tradição, a presente proposta 
destina-o a ser um espaço cultural de excelência, lugar de reflexão do legado das gerações que nos antecederam e 
de projeções dos possíveis futuros de Minas Gerais. 
 
*Gringo Cardia: arquiteto, autor do Projeto Museográfico do Memorial Minas Gerais Vale.  
 










































































































