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A inauguração da nova Maternidade de Contagem representa um importante ganho para o nosso município. Com 
a entrega do Centro Materno-Infantil Juventina Paula de Jesus, as mães e crianças terão um local apropriado para 
os partos e o atendimento ginecológico e pediátrico, com mais conforto, segurança e qualidade. 

Nesta visão de assistência humanizada, também procuramos proporcionar, no espaço interno da nova materni-
dade, um ambiente acolhedor, com imagens artísticas, que ofereça bem-estar para as nossas futuras mães e os 
bebês.
 
Desta forma, demos uma missão especial a renomada artista Yara Tupynambá para criar um mural, que estará 
visível na recepção da nova maternidade, relatando a história das parteiras da nossa cidade, resgatada por meio 
da Comunidade Quilombola dos Arturos, que seguiam estas tradições. 

A Dona Juventina Paula de Jesus (falecida), da Comunidade dos Arturos, parteira, mãe e guardiã da cultura afro-
descendente, foi a escolhida para esta homenagem a todas as mães contagenses. 

Com esta obra, queremos retratar um sentimento de valorização da mulher, das nossas tradições e do milagre da 
vida, com imagens significativas sobre a gestação, nascimento, infância e a beleza da criação.

A cidade é nosso lar e sua história edifica o caráter, a alegria e orgulho de ser contagense. 

Um grande abraço, que Deus abençoe a todas as mães e crianças que passarem pela nova Maternidade, com 
saúde, paz e alegria.

Carlin Moura
Prefeito de Contagem



MURAL “A MATERNIDADE”
Dimensões: 6 x 2.5m 
Nova Maternidade de Contagem
Centro Materno-infantil Juventina Paula de Jesus
Técnica: lona montada em chassi de madeira
tintas vinílicas e acrílicas, verniz final com resina especial

MEMORIAL DESCRITIVO

O mural está dividido em três módulos de 2 x 2,5m. O pri-
meiro e terceiro módulos simbolizam a vida: mulheres grá-
vidas, crianças nos braços das mães e, no alto, crianças 
maiores já brincando.
Como elemento de ligação com o módulo central, desta-
cam-se nos dois módulos laterais as figuras de crianças 
dos Arturos, com seus trajes de congo e moçambique, que 
seriam uma espécie de “guardas” ou “elos”, com Dona Ju-
ventina, representada no módulo central.

O segundo módulo ou módulo central, representa Dona Juventina 
Paula de Jesus, como figura/símbolo, pelo trabalho de parteira 
que exerceu, durante muitos anos, assim ajudando as mulheres a 
trazerem à luz seus filhos.
Pertencente a Comunidade dos Arturos, era filha de Arthur Camilo 
Silvério, o patriarca da Comunidade. Falecida em 2005, aos 80 
anos, teve duas filhas e três filhos mantidos na tradição do con-
gado. Foi rainha Congo da Comunidade e aqui a representamos 
em seu traje de honra, com fetos translúcidos mergulhados no 
aconchego e mistério do útero materno. Por fim, destacamos o 
nascimento, simbolizado na criança que tem nos braços e que 
representará todos que nasceram e vivem em Contagem.
Atrás da figura de D. Juventina, o altar da Capela dos Arturos, ca-
racterizando a devoção, com seus santos, flores, coroas e símbo-
los religiosos - o lugar do culto. Complementam a composição as 
bandeirinhas, simbolizando as festas, e a árvore, representando o 
milagre de nascer e crescer, espalhando suas folhas aos quatro 
ventos, como os jovens que trouxe ao mundo e que agora se es-
palham por todo o território brasileiro. 

Se, como disse Rivera, “os MURAIS são o livro aberto 
onde lê o povo”, a MATERNIDADE é o capítulo inicial da 
vida e seu principal argumento. Deve ser lida, cultuada e 
entendida como o milagre de ser humano, o universo do 
sagrado.

Yara Tupynambá, maio de 2016.
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