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ESPAÇO COMUM 
LUIZ ESTRELA 
2013 > 2016



Elaboração de projetos 
arquitetônicos, restauro, 
diagnósticos, atividades de 
planejamento, acompanhamento 
e execução do projeto 
arquitetônico de restauração 
do Casarão da Rua Manaus, 348. 

Encontros: terças, de 14h as 18h

NÚCLEO DE PATRIMÔNIO 
E MEMÓRIA 

Elaboração de projetos 
arquitetônicos, restauro, 
diagnósticos, atividades de 
planejamento, acompanhamento 
e execução do projeto 
arquitetônico de restauração 
do Casarão da Rua Manaus, 348. 

Encontros: terças, de 14h as 18h

NÚCLEO DE PATRIMÔNIO 
E MEMÓRIA 



Realiza pesquisas, consulta 
a acervos, documentos e 
entrevistas para levantamento 
da história do Casarão da Rua 
Manaus. Abarca o período da 
construção do edifício, em 1913, 
até seu fechamento em 1994. 
Estende suas atividades de 
pesquisa ao período de 
fechamento do prédio, na 
década de 1990, até a atual 
ocupação. Investiga a história 
da loucura, do patrimônio 
público, das organizações 
formais e informais. 

Encontros: sábados, 10h as 12h.

NÚCLEO DE 
HISTÓRIA 

Realiza pesquisas, consulta 
a acervos, documentos e 
entrevistas para levantamento 
da história do Casarão da Rua 
Manaus. Abarca o período da 
construção do edifício, em 1913, 
até seu fechamento em 1994. 
Estende suas atividades de 
pesquisa ao período de 
fechamento do prédio, na 
década de 1990, até a atual 
ocupação. Investiga a história 
da loucura, do patrimônio 
público, das organizações 
formais e informais. 

Encontros: sábados, 10h as 12h.

NÚCLEO DE 
HISTÓRIA 



Realiza experimentos em 
teatro. Realizou a montagem 
do espetáculo “Estrela ou 
Escombros da Babilônia” em 
outubro de 2014 e a montagem 
“Assembleia Comum” em 
novembro de 2015. O Núcleo 
se prepara agora para a 
remontagem do primeiro 
espetáculo com apoio da Lei 
Municipal de Incentivo à 
Cultura. 

Encontros: terças, 19h as 22h. 

NÚCLEO 
DE TEATRO 

Realiza experimentos em 
teatro. Realizou a montagem 
do espetáculo “Estrela ou 
Escombros da Babilônia” em 
outubro de 2014 e a montagem 
“Assembleia Comum” em 
novembro de 2015. O Núcleo 
se prepara agora para a 
remontagem do primeiro 
espetáculo com apoio da Lei 
Municipal de Incentivo à 
Cultura. 

Encontros: terças, 19h as 22h. 

NÚCLEO 
DE TEATRO 



Realiza oficinas, 
experimentações e 
produções em vídeo. 
Organiza quinzenalmente 
o Cine Estrela, sessões 
temáticas de cinema 
e debate. 

Encontros: quintas, 19h as 22h. 
 

NÚCLEO 
DE AUDIOVISUAL

Realiza oficinas, 
experimentações e 
produções em vídeo. 
Organiza quinzenalmente 
o Cine Estrela, sessões 
temáticas de cinema 
e debate. 

Encontros: quintas, 19h as 22h. 
 

NÚCLEO 
DE AUDIOVISUAL



 
Realiza intervenções de 
infraestrutura no Espaço 
Comum Luiz Estrela através de 
práticas que dialogam com 
reuso de materiais, baixo custo 
e tecnologias sociais.

NÚCLEO 
DE INFRACULTURA

 
Realiza intervenções de 
infraestrutura no Espaço 
Comum Luiz Estrela através de 
práticas que dialogam com 
reuso de materiais, baixo custo 
e tecnologias sociais.

NÚCLEO 
DE INFRACULTURA



Desenvolve experimentos 
musicais e pensa propostas de 
ocupação sonora do Espaço 
Comum Luiz Estrela. É um 
dos núcleos articuladores do 
Festival de Primavera que 
une programação de todos os 
núcleos no mês de outubro em 
comemoração ao aniversário 
do Espaço. É também um dos 
responsáveis pela organização 
do “Blocomum” o bloco de pré-
carnaval do Espaço Comum. 

Encontros (aSOMbleia): 
segundas, 19h as 22h.
 

NÚCLEO 
DE MÚSICA 

Desenvolve experimentos 
musicais e pensa propostas de 
ocupação sonora do Espaço 
Comum Luiz Estrela. É um 
dos núcleos articuladores do 
Festival de Primavera que 
une programação de todos os 
núcleos no mês de outubro em 
comemoração ao aniversário 
do Espaço. É também um dos 
responsáveis pela organização 
do “Blocomum” o bloco de pré-
carnaval do Espaço Comum. 

Encontros (aSOMbleia): 
segundas, 19h as 22h.
 

NÚCLEO 
DE MÚSICA 



Discute as relações entre arte, 
loucura, cidade e segregação 
promovendo experimentos e 
intervenções com sujeitos afins ao 
tema de forma a ressignificar a 
experiência da loucura na História. 
O Núcleo Antimanicomial promove 
intervenções, encontros e discus-
sões entre considerados portadores 
de sofrimento mental e não 
portadores de sofrimento mental 
de forma sensibilizar para a 
experiência da loucura de cada 
um(x) na cidade, seus pontos de 
intensidade e novas práticas de 
convivência alternativas ao modelo 
hegemônico de enlaçamento social 
produzido pela lógica de consumo 
e afetos no capitalismo

NÚCLEO 
ANTIMANICOMIAL

Discute as relações entre arte, 
loucura, cidade e segregação 
promovendo experimentos e 
intervenções com sujeitos afins ao 
tema de forma a ressignificar a 
experiência da loucura na História. 
O Núcleo Antimanicomial promove 
intervenções, encontros e discus-
sões entre considerados portadores 
de sofrimento mental e não 
portadores de sofrimento mental 
de forma sensibilizar para a 
experiência da loucura de cada 
um(x) na cidade, seus pontos de 
intensidade e novas práticas de 
convivência alternativas ao modelo 
hegemônico de enlaçamento social 
produzido pela lógica de consumo 
e afetos no capitalismo

NÚCLEO 
ANTIMANICOMIAL



Experimenta, discute e 
desenvolve ações para 
autogestão financeira do 
espaço comum. Dentre as 
ações destacam-se a Feirinha 
Estelar (comida, artesanato, 
atrações culturais), que 
acontece quinzenalmente aos 
sábados e a Campanha de 
Financiamento Coletivo no 
Catarse, incluindo os eventos 
“Estrela em Catarse” para 
convivência e doação. 

NÚCLEO 
DE AUTOGESTÃO  

Experimenta, discute e 
desenvolve ações para 
autogestão financeira do 
espaço comum. Dentre as 
ações destacam-se a Feirinha 
Estelar (comida, artesanato, 
atrações culturais), que 
acontece quinzenalmente aos 
sábados e a Campanha de 
Financiamento Coletivo no 
Catarse, incluindo os eventos 
“Estrela em Catarse” para 
convivência e doação. 

NÚCLEO 
DE AUTOGESTÃO  



Realiza atividades de relações 
institucionais, elaboração de 
projetos para mobilização de 
recursos, acompanhamento 
jurídico e gestão financeira do 
Espaço Comum Luiz Estrela.

NÚCLEO 
LEGAL  

Realiza atividades de relações 
institucionais, elaboração de 
projetos para mobilização de 
recursos, acompanhamento 
jurídico e gestão financeira do 
Espaço Comum Luiz Estrela.

NÚCLEO 
LEGAL  



NÚCLEO 
DE COMUNICAÇÃO

Realiza a comunicação das atividades 
do Espaço Comum via redes sociais, 
assessoria de imprensa e comunicação 
comunitária (cartas e fanzines 
para a vizinhança).

NÚCLEO 
DE COMUNICAÇÃO

Realiza a comunicação das atividades 
do Espaço Comum via redes sociais, 
assessoria de imprensa e comunicação 
comunitária (cartas e fanzines 



NÚCLEO 
DE PROGRAMAÇÃO 

Acolhe propostas de artistas e 
grupos que buscam espaço para 
suas atividades.

NÚCLEO 
DE PROGRAMAÇÃO 

Acolhe propostas de artistas e 
grupos que buscam espaço para 
suas atividades.



201767 Escoramento 2.jpeg

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0B9QRfNEBdeVQcUowRmYtMlVPXzQ 1/1



	  

	  
Belo	  Horizonte,	  25	  de	  julho	  de	  2016	  

	  
	  
ILMA.	  DIRETORIA	  DE	  PATRIMÔNIO	  CULTURAL	  DO	  MUNICÍPIO	  DE	  BELO	  HORIZONTE	  
	  
ASSUNTO:	   Obra	   de	   Restauração	   e	   Adaptação	   para	   novo	   uso	   em	   bem	   cultural	   tombado	  
situado	  na	  Rua	  Manaus,	  348,	  Bairro	  de	  Santa	  Efigênia	  (lotes	  305	  e	  301,	  quarteirão	  016	  –	  13	  
seção	  urbana)	  –	  Espaço	  Comum	  Luiz	  Estrela.	  	  
	  
	  

Prezados	  (as)	  Diretores	  (as),	  
	  
	  

Venho	  através	  do	  presente	  ofício	  comunicar	   início	  de	  execução	  de	  obra	  de	  reforma	  

empreendida	   pela	   FHEMIG	   –	   Federação	   Hospitalar	   do	   Estado	   de	   Minas	   Gerais	   através	   de	  

contratação	  de	  empresa	  especializada,	  a	  RSR	  Engenharia	   LTDA	  e	   com	  acompanhamento	  do	  

Núcleo	  de	  Memória	  e	  Restauração	  do	  Espaço	  Comum	  Luiz	  Estrela.	  A	  intervenção	  ocorrerá	  no	  

pátio	  do	  CEPAI	  –	  Centro	  Psíquico	  da	  Adolescência	  e	  da	  Infância	  e	  no	  Lar	  Abrigado,	  na	  porção	  

lindeira	   à	   lateral	   esquerda	   do	   imóvel	   tombado.	   Dita	   obra	   objetiva:	   1)	   estancar	   os	   efeitos	  

deletérios	   da	   infiltração	  de	   águas	   servidas	   e/ou	   águas	  pluviais	  nos	  pisos	   e	  nas	  paredes	  dos	  

cômodos	  do	  porão	  e	  da	  fundação	  da	   lateral	  esquerda	  como	  um	  todo,	  com	  a	  criação	  de	  um	  

sistema	  de	  drenagem	  superficial	  e	  subsuperficial;	  2)	  demolir	  parte	  da	  lateral	  esquerda	  do	  Lar	  

Abrigado	  que	  está	  apoiada	  no	  imóvel	  tombado;	  3)	  e	  reestabelecer	  ventilação	  dos	  cômodos	  do	  

primeiro	  pavimento	  e	  do	  porão	  do	  mesmo	  imóvel.	  Conforme	  Laudo	  Técnico	  anexado	  a	  este	  

ofício,	  encaminhado	  à	  FHEMIG	  na	  data	  de	  15	  de	  setembro	  de	  2013	  e	  Projeto	  de	  Adaptação	  de	  

Imóvel	   também	   anexado	   ao	   presente	   (Anexo	   do	   Edital	   de	   Licitação	   do	   Governo	   de	  Minas.	  

Pregão	  Eletrônico	  Número:	  050005	  40/2016).	  A	  obra	  em	  questão	  está	  prevista	  no	  projeto	  de	  

restauração	   “Patrimônio	   em	   Processo:	   Restauração	   do	   Espaço	   Comum	   Luiz	   Estrela”,	  

aprovado	  pelo	  Conselho	  Deliberativo	  do	  Patrimônio	  Cultural	  do	  Município/	  CDPCM-‐BH	  em	  19	  

de	  agosto	  de	  2015.	  	  

Manifestamos,	  uma	  vez	  mais,	  nossos	  protestos	  de	  elevada	  estima	  e	  consideração.	  

Cordialmente,	  

	  

_________________________	  

Priscila	  Mesquita	  Musa	  

Arquiteta	  e	  Urbanista	  CAU:	  A55814-‐1	  
Núcleo	  de	  Memória	  e	  Restauração	  -‐	  Espaço	  Comum	  Luiz	  Estrela	  	  






