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A transposição

A transposição do mural para o Espaço Político-Cultural Gustavo Capanema, em 2012, buscou
recuperar a sua visibilidade, resgatando a finalidade original da obra de contar aos mineiros a
trajetória histórica do Estado.

A execução do trabalho foi estruturada em três fases. A primeira compreendeu os estudos preli-
minares sobre os materiais, a técnica de construção e o mapeamento do estado de conservação
do mural. Envolveu também uma pesquisa histórica para obtenção de informações referentes à
técnica, ao estilo adotado pela artista e à contextualização social e política da obra. A segunda
incluiu a montagem do canteiro de obras nas salas que abrigavam o mural e todas as ações ne-
cessárias para a retirada dos azulejos dos seus locais originais, além da sua restauração e acon-
dicionamento. A terceira e última fase tratou da montagem do mural no novo local de exposição.
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Painel, com estrutura
tipo co mea, cxo na parede
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MURAL
DA DESCOBERTA DO BRASIL
AO CICLO MINEIRO DO CAFÉ

e devolve ao povo uma peça que conta a história de Minas.
Yara Tupynambá

Recuperar essa obra é lembrar da grandeza dos homens e mulheres que
nos precederam e construíram a nossa história.

Deputado Dinis Pinheiro
Presidente da Assembleia
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A origem

Em 1973, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais convidou a artista Yara Tupynambá para criar
mural alusivo à história de Minas, a ser instalado no restaurante do Palácio da Inconfidência.

A artista deu um tratamento cubista ao tema, explorando a eliminação de grandes profundidades,
em uma pintura de superfície onde se dispõem formas e cores. Yara, que herdara traços da pintura
de Guignard, de quem fora aluna, trabalhou com o onírico, a transparência, a cor modulada.

A artista optou por um suporte cerâmico, e não de madeira ou tela, com técnica de pincel e es-
ponja, que remetia à tradicional azulejaria portuguesa. Utilizou tinta vitrificável aplicada sobre
cerâmica de cor branca.

Em função da disposição física do restaurante, o mural foi dividido em duas partes, instaladas em
paredes opostas.

• A exploração e a lavagem do ouro; o feitor comandando o trabalho escravo;
• A resistência indígena à escravidão;
• A Guerra dos Emboabas: luta entre paulistas e portugueses pelo domínio da região de Sabarabuçu;
• A construção das vilas e a urbanização, colocando Minas como o maior centro econômico da colô-

nia; o desenvolvimento das técnicas construtivas urbanísticas;
• A Arcádia mineira: a criação de uma literatura singular e básica para a cultura brasileira;
• Marília, figura inspiradora de Gonzaga; o poeta e seus versos de amor;
• A revolta dos mineiros perante a derrama;
• As reuniões dos inconfidentes em busca da liberdade;
• Tiradentes, símbolo das lutas pela libertação da pátria, espalha a palavra liberdade pelas terras de Minas;
• O início de uma nova era: O Ciclo do Café, no início do séc. XX, marca da economia da Zona da Mata;
• Minas cresce perante a Nação.
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A construção das vilas

Memória descritiva

O mural Da descoberta do Brasil ao cicio mineiro do café mede 17 m x 2,48 m. Segundo a autora, a
obra simboliza a história do Brasil e de Minas: parte da chegada das caravelas ao Brasil e retrata o
desbravamento do território mineiro, via Rio São Francisco e as bandeiras paulistas.

O tema foi desenvolvido por meio dos seguintes itens:
• A chegada das caravelas portuguesas ao solo brasileiro e a abordagem da costa;
• O processo de colonização de Minas Gerais, representado pela rosa dos ventos;
• A civilização do gado e a descida pelo Rio São Francisco, primeira porta para o conhecimento

do território mineiro;
• A entrada dos bandeirantes pelo sul de Minas e a descoberta do ouro;
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Reunião dos nconhaentes	 Tiradentes espalhando as palavras
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Ciclo co café


