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RESUMO: O presente artigo reflete sobre o atravessamento de quatro campos no território 
da cidade, a partir de esculturas existentes em Belo Horizonte: os estudos urbanos, a arte, o 
patrimônio e a conservação. As esculturas já haviam sido, anteriormente, objeto de pesquisa 
nos anos 2003-2005, atualmente as esculturas tornaram-se novamente objeto de reflexão, a 
partir de novas perspectivas teóricas. O enfoque foi dado, então, à análise das obras que 
mais claramente podem ser identificadas como objetos artísticos na cidade: como a obra 
Espaço Circular em Cubo Virtual, de Franz Weissmann e Monovolume Liberdade em 
Equilíbrio, de Mary Vieira. Ideias de autores de diferentes campos foram incorporadas como 
as do francês Jacques Rancière, refletindo-se sobre o seu conceito de partilha do sensível e 
Antônio Augusto Arantes, em sua abordagem dos lugares urbanos como lugares em disputa. 
 
Palavras-chave: escultura, patrimônio, cidade, conservação, transdisciplinaridade 
 
 
ABSTRACT: This article shows the use of four distinct fields on the city territory, analysing 
the sculptures that exist in Belo Horizonte: the urban studies, art, cultural heritage and 
conservation. In the years 2003- 2005, the sculptures have been studied by the article author 
and nowadays they are been studied again, based on new theoretical perspectives. We have 
chosen to analyse the sculptures that are identified as artistic objects in the city,such as 
Espaço Circular em Cubo Virtual, by Franz Weissmann, and Monovolume Liberdade em 
Equilíbrio, by Mary Vieira. Ideas from diferent fields authors were included under the analysis, 
such as Jacques Rancière’s idea of distribution of sensible and Antônio Augusto Arantes idea 
about the urban places as dispute places. 
 
Key-words: sculpture, cultural heritage, city, conservation, transdisciplinarity 
 
 
 

INTRODUÇÃO 

A proposta do artigo é refletir sobre o atravessamento de quatro campos no território 

da cidade, a partir de esculturas presentes nos canteiros e praças da cidade de Belo 

Horizonte: os estudos urbanos, a arte, o patrimônio e a conservação. De 2003 a 

2005 foi realizado um levantamento das obras escultóricas presentes no Perímetro 

da Avenida do Contorno, parte central e planejada da cidade de Belo Horizonte por 

uma equipe de pesquisa coordenada pela autora. Além do levantamento, realizou-se 

uma pesquisa acerca dos significados de tais esculturas para os funcionários do 

Serviço de Limpeza Urbana da Prefeitura de Belo Horizonte. Neste levantamento, 

foram mapeados vários bustos, esculturas de corpo inteiro, monumentos na acepção 
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primeira do termo, conforme proposta de Françoise Choay, construídos no sentido 

de celebrar, rememorar determinados eventos da história, esculturas abstratas, entre 

conjuntos escultóricos e obras individuais. Algumas podem ser consideradas objetos 

artísticos no solo urbano, outras não, dependendo, sempre, do conceito de arte 

adotado.  

O objetivo inicial do projeto apresentado à Universidade FUMEC em 2002 era 

realizar um levantamento das esculturas presentes no centro de Belo Horizonte 

visando uma possível utilização turística destas. Entretanto, este levantamento inicial 

já havia sido realizado pela prefeitura, em pesquisa realizada no ano de 1993, 

mostrando que o objetivo inicial teria que se transformar. Além disso, ao se realizar 

um novo levantamento, observou-se o descaso do poder público e da própria 

população em relação às esculturas, com as esculturas em estado lastimável. 

Para que a pesquisa fosse levada a cabo, buscou-se então o aprofundamento de 

determinadas questões que permeiam a própria existência destas esculturas no 

espaço público de Belo Horizonte. O estudo passou então a se voltar, para além do 

levantamento das obras presentes no centro, para a discussão de questões relativas 

ao patrimônio, ao público e ao privado e ao acadêmico/moderno nas esculturas.  

Voltemo-nos ao levantamento das esculturas: foram pesquisadas 65 obras, que 

tiveram coletados dados como título, autor, data, dimensão, estado de conservação 

e estilo da obra. Além disso, as obras foram fotografadas e todas as informações 

passaram a fazer parte de um banco de dados. 

 Com relação a questões teóricas, a discussão foi feita inicialmente a partir da 

definição de espaço público, uma vez que as esculturas pertencem a este espaço. 

Para a definição do que seja público, torna-se necessário estabelecer o que seja 

privado em oposição ao conceito de público. 

Para este artigo específico, nosso objetivo é relacionar três campos 

transdisciplinares por excelência - os estudos urbanos, os estudos patrimoniais e os 

estudos relativos ao campo da conservação – aos objetos artísticos presentes nas 

ruas da cidade, refletindo sobre sua dupla dimensão, a presença física, material das 

esculturas, e o significado atribuído a elas pela população. Entre os anos de 2004 e 
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2005, foi realizado um projeto, com financiamento da Lei Municipal de Incentivo à 

Cultura de Belo Horizonte, que entrevistou os funcionários do Serviço de Limpeza 

Urbana da cidade, buscando captar o significado atribuído por eles às esculturas. 

Esse sentido é fundamental de ser captado por aqueles que pesquisam os bens 

patrimonializados. 

A pesquisa atual insere-se em um novo momento de coleta de dados sobre essas 

obras presentes na cidade, que será realizado no ano de 2014 pela proponente. O 

enfoque será dado, então, à análise das obras que mais claramente podem ser 

identificadas como objetos artísticos na cidade: obras modernas e contemporâneas, 

como a obra Espaço Circular em Cubo Virtual, de Franz Weissmann e Monovolume 

Liberdade em Equilíbrio, de Mary Vieira. Essas esculturas são, em sua grande 

maioria, tombadas pelo poder público. Constituem parte integrante da cidade e, 

como tal, devem ser constantemente repensadas. Alem das obras em si, devemos 

ter em mente que tais obras são parte do que podemos dizer ser a estética da cidade, 

estética relacionada à ação política, em uma leitura possível da obra do filósofo 

francês Jacques Rancière. Além disso, devemos  considerar a luta de significados e 

a ocupação efetiva da cidade, tal qual abordada por Antônio Augusto Arantes ao 

trabalhar o território da cidade.  

DOS OBJETOS 

A escolha das duas esculturas a serem analisadas pautou-se, como já dito 

anteriormente, pelo fato de serem duas esculturas claramente associadas à definição 

de objeto artístico, tanto pela forma, quanto pelo reconhecimento dos dois autores 

como importantes artistas no cenário das artes brasileiras. Além disso, os autores 

das obras viveram na cidade de Belo Horizonte em determinados momentos de suas 

vidas, além de terem seus nomes relacionado à Escola do Parque, estabelecida em 

Belo Horizonte em 1944, Weissmann como professor e Vieira como aluna. 
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Espaço Circular em Cubo Virtual 

Franz Weissmann 

Foto de 2003 

 

A primeira obra é de autoria de Franz Joseph Weissmann, austríaco de nascimento, 

que imigrou para o Brasil em 1921, fixando-se, inicialmente, no interior de São Paulo 

e, posteriormente, mudando-se para São Paulo capital. Em 1929 mudou-se para o 

Rio de Janeiro onde, de 1939 a 1941, frequentou a Escola Nacional de Belas Artes, 

onde estudou Arquitetura e Pintura. No entanto, ao não encontrar nos estudos 

acadêmicos respostas para a sua arte, passou a estudar desenho e escultura em 

pedra com August Zamoyski. Desde 1933 passou a visitar Belo Horizonte onde, em 

1937, estabeleceu um ateliê. Em 1944 foi convidado, por Guignard, a integrar a 

escola de arte para a qual Guignard havia sido designado por Juscelino Kubitschek 

como responsável.  

Na Escola do Parque, como passa a ser denominada a Escola, ajudou a formar 

artistas como Amilcar de Castro e Mary Vieira, entre outros. Foi em Belo Horizonte 

que iniciou suas pesquisas construtivas no campo escultórico, explorando, com 

materiais diversos, a forma do cubo como espaço vazio. Ele e Amilcar de Castro 
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interessaram-se por idéias formais puras, “Já Weissmann consolida o trabalho 

tridimensional em Belo Horizonte, tendo Amílcar de Castro como seu principal 

parceiro de idéias formais puras.” (ÁVILA, 1997, p. 204). Apesar das pesquisas em 

conjunto e da importância fundamental dos dois nos movimentos do concretismo e 

do neoconcretismo, as formas de suas produções diferem-se, com as formas de 

Weissmann tendendo “mais para a leveza resultante do encontro dos cheios e vazios 

do espaço do que para a energia pura das chapas de ferro de Castro.” (ÁVILA, 1997, 

p. 204). 

A escultura Espaço Circular em Cubo Virtual insere-se na produção abstrata de 

Weissmann, com suas obras em ferro que nos levam a refletir sobre formas básicas 

a ocuparem a tridimensionalidade do espaço com leveza, formando imagens mentais 

que levam em consideração os cheios e os vazios. A obra encontra-se atualmente 

em um canteiro na Praça Afonso Arinos, em frente ao Teatro da Cidade. A obra foi 

doada nos anos 1990 para a cidade e possuía, no levantamento realizado em 2003, 

uma placa de inauguração com os seguintes dizeres:  

A família Roberto Hely Cohen doa à cidade de Belo Horizonte a 
escultura de Franz Weissmann “Espaço Circular em Cubo Virtual”, 
projetada em 1951 e concretizada em 1978. Colaboração:Premo 
Engenharia Indústria e Comércio LTDA. Prefeito Municipal: Patrus 
Ananias de Sousa; Administrador Regional Centro - Sul: Murilo de 
Campos Valadares. Inauguração em: 23/03/95 

No entanto, em pesquisa de campo realizada em abril de 2014, a escultura havia 

sido deslocada de seu local original, encontrava-se sem a placa com os dizeres 

acima, em função de modificações realizadas no trânsito local, com abertura de  um 

trecho de rua que possibilita um retorno para carros no local onde inicialmente 

encontrava-se a escultura. Com relação à placa, não sei afirmar com certeza se foi 

retirado no momento da transposição da escultura ou se havia sido roubada 

anteriormente. Falta, ainda, uma pesquisa documental na Prefeitura para saber 

como foi realizado o processo de remoção e nova fixação da escultura. A princípio, 

tem-se a impressão de que a remoção deu-se sem o auxílio de profissionais do 

campo da conservação. 
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Monovolume – Liberdade em Equilíbrio.  

Mary Vieira 

Foto de 2005 

 

A outra obra analisada, Monovolume Liberdade em Equilíbrio, é de autoria de Mary 

Vieira que estudou também na Escola do Parque com Guignard e Weissmann. Mary 

Vieira nasceu em São Paulo em 1927. Fez pesquisas sobre movimento e dinâmica 

de formas e produziu, em 1948, suas primeiras esculturas eletromecânicas e um 

conjunto de trabalhos em madeira intitulado Multivolumes. A partir de 1949, produziu 

os primeiros Polivolumes. Pouco tempo depois, em 1951, mudou-se para a Suíça, 

onde realizou curso de aperfeiçoamento com Max Bill. Integrou a última exposição 

do Grupo Allianz, em 1954, na Suíça, a convite de Max Bill. Produziu, também, em 

trabalhos em design gráfico, como o cartaz para a mostra Brasilien Baut [Brasil 

Constrói], realizada em Zurique, em 1954. Em 1966, tornou-se professora da Escola 

Superior de Arte, Técnicas de Planejamento Gráfico e Desenho Industrial, da 

Universidade da Basiléia, Suíça. A partir de 1970, realizou uma série de obras 

monumentais na Suíça e no Brasil, como Polivolume: Ponto de Encontro, para o 

Palácio Itamaraty, em Brasília e a escultura em análise. 
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A escultura Monovolume: liberdade em movimento foi doada por várias instituições 

sob coordenação dos Rotarys Clubes de Belo Horizonte em 13 de abril de 1982. Ela 

situa-se na praça conhecida popularmente como Praça da Rodoviária, cujo nome 

oficial é Praça Rio Branco. Abaixo, transcrição de texto da placa: 

Liberdade em equilíbrio 
Inaugurado pelo exmo. Sr. Dr. Maurício de Freitas Teixeira Campos 
Prefeito da Cidade de Belo Horizonte, em 13 de maio de 1982 
secretário de obras - Engenheiro Inácio Paulo Fernandes Projeto - 
Escultura Mary Vieira Cálculo - Departamento de Engenharia de 
Estruturas da E.E.U.F.M.G Construção Santa Bárbara Engenharia 
S/A Coordenação - Comissão Especial dos Rotary Clubs de Belo 
Horizonte1 

 

A obra de Mary Vieira foi objeto de discórdia no território da cidade. Para que ela 

fosse apresentada da forma como foi concebida pela artista, era necessária sua 

instalação sem que em seu entorno estivessem presentes árvores. No entanto, por 

pressão de populares, foram plantadas diversas árvores, tornando a praça menos 

árida. A sua obra permite leituras diversas e, assim como a obra de Weissmann, 

trabalha com formas puras. No entanto, há uma diferenciação: a obra de Vieira foi 

pensada para o espaço que ocupa na cidade, a de Weissmann não. O monumento é 

constituído por dois pilares de 21,40m, uma laje de 40 cm de espessura, o 

monumento se ergue sobre uma base horizontal de 5,30m por 4,6m. 

A própria artista já deu depoimentos sobre o monumento, caracterizando-o da 

seguinte forma:  

Segundo a autora, o monumento, um cubo que se projeta no espaço 
em várias direções, interpreta a atitude ética da gente mineira. A 
depuração da emotividade corresponde ao caráter e ao 
comportamentos social do mineiro, sempre controlado, lúcido, sóbrio, 
mesmo nas situações mais dramáticas da vida social. De acordo 
com suas próprias palavras “o desenvolvimento vertical do volume 
vazio associa-se sutilmente à retidão e a liberdade do espírito do 
povo ao qual o monumento foi dedicado”, e afirma, indo mais além: 
“a segurança e a certeza que este “monovolume” em espaços 
abertos, sugere, pode comparar-se à atitude firme decidida e à 
inflexível vontade dos pioneiros mineiros”.2 

A inauguração do monumento deu-se no momento em que o Brasil passava pelo 

processo de redemocratização, o que nos aponta explicações para o título da obra, 
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Liberdade em equilíbrio. No entanto, a disputa pelo espaço aponta-nos a dificuldade 

em se estabelecer o equilíbrio em relação à liberdade quando há interesses distintos 

na apropriação do espaço público. 

DA CIDADE, DO PATRIMÔNIO, DA CONSERVAÇÃO 

As esculturas analisadas são tombadas pelo poder público, constituindo parte da 

cidade, das praças, dando forma à cidade e devem ser, então, pensadas como 

patrimônio da cidade e, principalmente, de seus habitantes. 

A estética da cidade associa-se à ação política (RANCIÈRE, 2005; 2009) e a uma 

luta de significados tal qual abordada por Arantes (2000). Rancière aponta para a 

existência de um regime estético das artes, que implode com o sistema de 

representação existente anteriormente, um sistema hierárquico. Ao trabalhar com o 

sentido de partilha, leva-nos, ao associar suas reflexões ao objeto cidade, à 

necessidade de se refletir sobre o modo como a própria cidade é partilhada por 

diferentes grupos, por distintos indivíduos, em escalas diversas. É a partir dessa 

perspectiva  que devemos analisar o espaço da cidade. 

Françoise Choay define da seguinte forma a idéia de patrimônio: 

um bem destinado ao usufruto de uma comunidade que se 
ampliou a dimensões planetárias, constituído pela acumulação 
contínua de uma diversidade de objetos que se congregam por 
seu passado comum: obras e obras-primas das belas-artes e 
das artes aplicadas, trabalhos e produtos de todos os saberes e 
savoir-faire dos seres humanos. Em nossa sociedade errante, 
constantemente transformada pela mobilidade e ubiqüidade de 
seu presente, patrimônio histórico tornou-se uma das palavras-
chave da tribo midiática. (CHOAY, 1996: 11)  

Patrimônio deve se referir àquilo que nos remete a nossa identidade: o entorno 

natural, as tradições, formas de vida, linguagem. O patrimônio, além disso, deve ser 

pensado como símbolo de qualidade de vida a serviço dos cidadãos. Ao se tornar 

patrimônio, o bem se tornaria um monumento, ou, melhor, haveria uma tentativa de 

transformação de determinados bens em monumentos. Questiona-se se o bem se 

torna monumento com o simples ato de tombamento. Na realidade, existe uma 

tentativa de se monumentalizar os bens patrimonializados, mas esse processo não é 
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unívoco. Percebe-se que os monumentos têm sentidos distintos para grupos 

distintos. Françoise Choay problematiza a existência do monumento ao dizer que a 

noção de monumento histórico não permite estagnação: a partir do momento em que 

ele é constituído a posteriori, pode ser reconstituído sempre que assim o for 

necessário.  

Se existe a crítica sobre a patrimonialização como um bem em si, é necessário se 

questionar a existência deste princípio patrimonializador único, seja como Canclini 

(1994) e Arantes (2000) que ampliam a noção de patrimônio, tentando incorporar 

novos sujeitos dentro dessa lógica, seja como Jeudy, que faz uma crítica da 

patrimonialização em si, demonstrando que não basta ampliar o acesso de outros 

grupos ao patrimônio, o patrimônio deve ser compreendido nos seus princípios 

norteadores e criticado em relação a esses princípios. É necessário desmascarar a 

forma como é feita a patrimonialização, que pode congelar um determinado bem. No 

processo de culturalização das cidades contemporâneas, as intervenções – que 

tendem sempre a uma espetacularização urbana – iniciam-se com a 

patrimonialização das próprias cidades, com vistas a uma revitalização urbana que 

possibilite sua efetiva inserção na competitiva rede global das cidades turísticas. 

(JEUDY, 2005). No caso de determinadas cidades, há a ilusão de que a 

patrimonialização pode possibilitar a sua inserção nessa rede como cidades 

turísticas.  

Por meio do questionamento dos projetos urbanos contemporâneos, Jeudy (2005) 

busca vislumbrar na própria vida cotidiana das cidades contemporâneas, e de seus 

cidadãos, caminhos alternativos a esses processos. Trabalhos sobre o significado 

das esculturas para parte da população da cidade podem contribuir para essa 

percepção cotidiana das esculturas como integrantes materiais e simbólicas do 

espaço da cidade, um espaço compreendido como público. 

A cidade se representa por meio de suas imagens, sendo construída pelas imagens 

que dela têm os seus habitantes. A cidade não tem representação quando o cidadão 

deixa de perceber as imagens visuais da cidade, no momento em que não atribui, a 

elas, significados. 
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A cidadania só se constrói, entre outros fatores, se o cidadão tiver os referenciais de 

sua cidade. O sistema de referências é essencial para que o homem se identifique 

com o meio, os espaços, a cidade. As esculturas da cidade são monumentos 

erigidos na cidade, que muitas vezes passam despercebidos pelos que por elas 

transitam, seja porque não tem significado em si, seja porque o cidadão não vê 

significado nenhum no espaço da cidade em que vive. 

Talvez, se os habitantes da cidade tivessem um conhecimento maior do 

desenvolvimento das artes plásticas e estas esculturas carregassem um valor 

artístico para os moradores de Belo Horizonte, a conservação deste patrimônio fosse 

mais palpável. Entretanto, a educação para a apreciação das artes no país ainda é 

extremamente falha, apesar dos esforços realizados nas últimas duas décadas, em 

especial após a promulgação da LDB de dezembro de 1996. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A reflexão contemporânea sobre o patrimônio deve considerar o dissenso e não o 

consenso, a multiplicidade de interpretações e de possibilidades existentes. Os 

objetos devem ser considerados não a partir dos interesses turísticos e 

museológicos somente, mas como parte integrante da vida das pessoas, da 

existência dessas pessoas no espaço público.  

Rancière, ao trabalhar com o sentido de partilha do sensível, leva-nos, ao 

associarmos suas reflexões ao objeto cidade, à necessidade de se refletir sobre o 

modo como a própria cidade é partilhada por diferentes grupos, por distintos 

indivíduos, em escalas diversas. Nessa perspectiva, as diversas obras se encontram 

na cidade construída em sentido de partilha, daquilo que é comum, partilhado, mas 

também daquilo que é dividido por habitantes da urbe pertencentes a grupos 

distintos. Nos usos da cidade, assim como nos usos do patrimônio, a tensão entre 

destruir os objetos artísticos presentes na cidade ou conservá-los para a posteridade, 

passa, necessariamente, pela existência das habilidades e capacidade de reflexão 

do conservador-restaurador que deve se colocar à frente do processo de 

preservação de bens móveis ou imóveis no tecido urbano. O direito à memória no 
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território urbano relaciona-se à preservação de bens que, para que sejam mantidos, 

necessitam do trabalho apurado e transdisciplinar do conservador-restaurador. 

A presença dessas obras no solo da cidade pode nos levar à busca por sentidos de 

outros tempos, pode, também, mostrar como sentidos do passado são 

constantemente reconstruídos pelo presente de quem reflete sobre a 

contemporaneidade e a relação humana com o passado. Isso auxilia a retirada das 

esculturas dos guetos de agentes patrimonializadores oficiais, colocando-as como 

objeto do passado-presente e como possibilidades de futuro. 

Notas 

                                                 
1 A seguir, encontram-se os nomes de todos os doadores listados:  

Doação: Casa da Amizade das Senhoras dos Rotarianos de Belo Horizonte; Cia Nacional de Cimento 
Portland-Cimento Campeão; Cia Siderúrgica Belgo Mineira; Concreto Redimix De Minas Gerais S.A; 
Construtora Andrade Gutierrez S.A; Construtora Nascimento Valadares Ltda; Escola de Engenharia 
da Ufmg; Expresso Figueiredo Comércio Ltda; Madeira Paraíso Ltda; Mills - Andaimes Tubulares do 
Brasil S.A; Orguel - Organizações Guerra Lages Ltda; Pl Engenharia Ltda; Rotary Clubs de Belo 
Horizonte; Santa Bárbara Engenharia S.A; Sertop - Serviço Topográficos; Tupiniquim Termotécnica 
2 Disponível em http://www.belohorizonte.mg.gov.br/local/atrativos-turisticos/obras-de-arte/escultura-
monovolume-liberdade-em-equilibrio 
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