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Editorial

É com muita satisfação que apresentamos ao público a Revista Eletrônica do
Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte – REAPCBH. O periódico vem com o
intuito de divulgar trabalhos acadêmicos sobre a cidade de Belo Horizonte, nas
diversas áreas do conhecimento, assim como trabalhos relacionados ao campo
arquivístico, estabelecendo um canal de comunicação com a comunidade de
pesquisadores, de professores e de cidadãos que compartilham o interesse pela
história, pelo patrimônio cultural e pela educação.

Nossa proposta é levar o leitor a ter contato com a documentação de diversos
arquivos, por meio de documentos digitalizados e disponíveis em bancos de dados de
instituições públicas e privadas de guarda. Essa disponibilidade de documentos
evidencia as potencialidades tanto para pesquisa quanto para o uso em sala de aula,
sendo também uma forma de compartilhar a memória da cidade preservada pelas
instituições.

Esta primeira edição da revista traz o artigo “Tensões no espaço público”, de
Carlos Alberto Oliveira, que trata das praças públicas em Belo Horizonte, entre 1897 e
1930, com o intuito de contribuir para os debates atuais sobre a regulamentação do
uso e apropriação dos espaços públicos. Em “Triste Horizonte – Movimentos em
defesa da Serra do Curral em Belo Horizonte na década de 1970”, Sarah Ferraz discute
as campanhas em defesa da Serra do Curral iniciadas na década de 1970, trabalho de
grande importância para reflexão, em um contexto em que as questões ambientais são
cada vez mais discutidas. Brenda Melo Bernardes e Alessandro Borsagli analisam as
alterações urbanas, verificadas ao longo de décadas em um dos bairros mais antigos
da capital, o bairro Lagoinha. Nesta edição também são colocados em foco o Cemitério
do Bonfim, que já fazia parte do projeto de Belo Horizonte no século XIX, a
comunidade muçulmana e o surgimento da mussala na cidade, o edifício Lutetia,
construção tradicional localizada na região central, e o período de construção da
capital, abordando as motivações e interesses da mudança da sede do Estado. A
revista traz ainda dois artigos que abordam as artes produzidas na capital, um sobre o
escritor Marcos Dias e outro sobre os Salões Municipais de Belas Artes. Nos estudos
arquivísticos, publicamos a contribuição de dois artigos, sobre os desafios impostos à
organização das fotografias digitais e uma proposta de implantação de um Sistema de
Arquivos da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.

Encerramos a edição com as propostas pedagógicas, pensadas para o uso em
sala de aula, com três tipos de documentos, pertencentes ao acervo do APCBH.
Agradecemos aos colaboradores que tornaram possível esta edição e à Fundação
Municipal de Cultura por apoiar nossa iniciativa. Desejamos a todos uma boa leitura!
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Tensões no espaço público 

Tensiones en el espacio público 

Carlos Alberto Oliveira

Resumo: Este artigo trata das praças públicas em Belo Horizonte, entre 1897 e 1930, das 
suas classificações entre espaços ajardinados e não ajardinados, visando contribuir para os 
debates atuais sobre a regulamentação do uso e apropriação dos espaços públicos na 
cidade, que podem ser fundamentados pelo entendimento das mudanças conceituais e 
sucessivas ressignificações do espaço urbano como parte de um longo processo histórico. 

Palavras-chave: história urbana. espaço público. praças. 

Resumen: En este artículo se trata de plazas públicas de Belo Horizonte, entre 1897 y 
1930, sus notas entre espacios ajardinados y no ajardinadas, con el objetivo de contribuir a 
los debates actuales sobre la regulación del uso y apropiación de los espacios públicos de 
la ciudad, que puede ser justificado por la comprensión de los cambios conceptuales y su 
posterior reinterpretación del espacio urbano como parte de un largo proceso histórico.

Palabras clave: historia urbana. espacio público. cuadrados. 

 A noção de espaço público é essencialmente urbana. Embora não tenhamos 

conhecimento do uso do termo espaço público em tempos mais remotos (o comum era 

logradouro público, lugar público) com a mesma conotação do uso contemporâneo, é 

sabido que houve mudanças na maneira como o público e o privado foram assimilados nas 

cidades modernas, sendo a principal a territorialização do termo. Durante o século XIX a 

vida social foi racionalizada de tal maneira nos grandes centros que a vida pública se 

tornou pressuposto da vida urbana em detrimento da reclusão familiar e dos limites da 

participação política. No século XX consolidou-se uma formação cidadã que assumia, em 

formas diversas, um compromisso com o espaço público, partindo do momento em que se 

enquadrassem nos padrões fundados nos alicerces da modernidade: o Estado, o mercado e 

a razão. O comportamento do indivíduo teria de se adequar às atividades urbanas, que 

impuseram um movimento assincrônico em relação à natureza. A rotina diária de trabalho, 

com os horários de ir e vir, estaria em pleno compasso com o fluxo contínuo de mão-de-

obra e mercadorias nas grandes cidades desse período.

                                           
Doutorando em História na Universidade Estadual de Campinas, linha Cultura, Cidade e Patrimônio.        

e-mail: oliveirahcp@gmail.com.
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 Pensando no debate que vem ocorrendo nos últimos anos em Belo Horizonte, 

acerca dos usos e apropriações dos espaços públicos na cidade, sobre as relações entre 

interesse coletivo e espaço público, este artigo pretende abordar as praças enquanto 

espaços tensionados entre os limites morfológicos e sociais, para uma leitura histórica da 

cidade como contribuição para os debates mais recentes. Entende-se aqui que a recente 

regulamentação de atividades na Praça da Estação (2009) e nos demais espaços urbanos de 

uso público não são novidades e estão marcadas na história da cidade desde sua fundação, 

expressos pela reorganização e ressignificação dos espaços. Para tanto, consideraremos 

alguns aspectos do espaço urbano de Belo Horizonte entre a fundação da capital e final da 

década de 1920, mais detidamente no paradoxo entre as praças públicas ajardinadas e não 

ajardinadas.

Figura 1 - Planta Geral de Belo Horizonte produzida em 1895 que mostra a 
divisão do espaço em zona urbana, suburbana e rural. (Clique para visualizar 
o documento original)
Fonte: Museu Histórico Abílio Barreto - FMC 

 Em logradouros como as praças, “público” também é um termo qualificador, já que 

se refere à alocação da informação e da comunicação, à ação política e domínio político e 

ao comportamento social com reconhecimento do indivíduo. Nas três perspectivas, temos 

pontos que atribuem significados diferentes ao espaço. Na cidade moderna, esses pontos 

sobrepõem-se uns aos outros. O espaço, nos projetos urbanos para fluxo de automóveis e 

de pedestres, é também o lugar de articulação do “público”, dos valores e dos preceitos da 

sociedade moderna. Em boa síntese, Andrián Gorelik nos diz mais sobre a qualificação do 

espaço enquanto espaço público:
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En efecto, espacio público no es, en nuestra acepción, el mero espacio abierto de 
la ciudad, a la manera en que tradicionalmente lo ha pensado la teoría urbana. 
Como se sabe, espacio público es una categoría que carga con una radical 
ambigüedad: nombras lugares materiales y remite a esferas de la acción humana 
en el mismo concepto; habla de la forma y habla de la política, de un modo 
análogo que quedó matrizado en la palabra polis. Es una categoría que ha sido 
revalorizada en los últimos años como la dimensión propiamente política da vida 
social, capaz de iluminar aspectos hasta entonces desatendidos tanto en la 
historia política como social: el espacio público es una dimensión que media 
entre la sociedad y el estado, en la que se hacen públicas múltiples expresiones 
políticas de la ciudadanía en múltiples formas de asociación y conflicto frente al 
estado. La aspiración a una ciudadanía activa políticamente, en el marco de la 
reconsideración del problema democrático, es lo que justamente ha vuelto tan 
actual la discusión teórica e histórica sobre el espacio público. Pero también ha 
sido revalorizado en su cualidad material: es hoy motivo de desvelo de teóricos e 
urbanistas, y moviliza a amplios sectores de la sociedad en una lucha que no 
tiene lo estatal como amenaza, sino lo privado (GORELIK, 1998, p.19). 

Gorelik (1998) também ressalta a importância em pensar o espaço público a partir 

de uma perspectiva que não separe a história da cidade de uma história da sociedade, 

considerando suas significações enquanto objetos culturais. Nesse sentido, espaços 

públicos podem ser definidos por qualidades físicas e explicadas, por sua vez, pela 

transformação de um discurso disciplinar de longa duração que perpassam as teorias 

arquitetônica e urbana e incorporam a legislação social. Mais interessante ainda é a ruptura 

com a ideia de um conceito de espaço público definido unicamente pela conexão entre o 

fenômeno urbano e a esfera pública política, desconsiderando a importância dos aspectos 

morfológicos que compõem a cidade ou as ações coordenadas de ressignificação política 

dos espaços. 

A praça, enquanto espaço público, é um elemento urbano que identifica e organiza 

a morfologia da cidade, e não é somente parte da dimensão mediadora entre sociedade e 

estado. Sua característica fundamental é o acesso livre, comumente depositado no seu 

caráter “público”. Tal definição implica a relação de uma área aberta com os edifícios, os 

seus planos marginais e as fachadas. Para o arquiteto português José Manuel Ressano 

Garcia Lamas (1993), que apresenta uma análise clara das praças como elementos 

morfológicos das cidades ocidentais, “este é um dos seus atributos principais e que a 

distingue dos outros vazios da estrutura das cidades”. No entanto, a praça pública não é 

apenas um espaço físico aberto, mas também um centro social integrado ao espaço urbano, 

uma convergência entre forma e política. Sua importância refere-se a seu valor histórico e 

a sua participação contínua na cidade (ALEX, 2008). 

A praça pública, na experiência brasileira, deve sua existência aos adros das igrejas, 

contrastando com o urbanismo praticado na América espanhola, cujos núcleos 

preponderantes de suas aglomerações seriam a Plaza Mayor ou a Plaza de Armas. Embora 
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essas também possam apresentar ligações com as ordens religiosas, sua principal 

característica são as referências cívicas. 

A praça como referencial cívico no Brasil tornou-se destaque no século XIX, 

especialmente com o advento da República,1 que inseriu lugares nas narrativas políticas. 

Em algumas cidades, a praça cívica convive com praças estendidas a partir de igrejas. Mas 

existe, no entanto, um equívoco conceitual na definição de praça no Brasil. É comum 

serem confundidas com jardins e parques, e seus aspectos físicos, como a ausência de 

barreiras espaciais ou arquitetônicas para entrar e sair, são mal interpretados. Suas barreiras 

visuais, que definem a qualidade do primeiro contato mesmo à distância do usuário com o 

lugar, consistem na presença de sinais, sutis ou ostensivos, sugerindo quem é ou não bem-

quisto ao lugar.2

A praça na virada do século XIX para o XX transforma-se em lugar de 

representação, onde a as pessoas podem buscar identificar-se e, ao mesmo tempo, 

distinguir-se nos espaços da cidade. Por isso os limites desse elemento urbano se 

confundem com as espacialidades do espaço público, da esfera pública e da vida pública. 

É, ao mesmo tempo, espaço público e espaço coletivo, dotado de camadas de valores que 

condicionam seu significado refletindo um espaço físico, ocupado por indivíduos que 

estabelecem entre si relações que se configuram espacialmente. 

“Espaço público”, segundo Rogério Proença Leite (2007), é também uma categoria 

sociológica constituída pelas práticas que atribuem sentidos diferenciados e estruturam 

lugares, cujos usos das demarcações físicas e simbólicas no espaço qualificam e atribuem 

sentidos de pertencimento. Por lugar, Leite (2007) considera a “demarcação física e/ou 

simbólica no espaço, cujos usos o qualificam e lhe atribuem sentidos diferenciados, 

orientando ações sociais e sendo por estas delimitado reflexivamente”. 

 A definição de espaço como um lugar dentro de uma circunscrição urbana articula 

a questão entre habitante/identidade através da relação que os indivíduos estabelecem com 

os espaços habitáveis. Essa relação, no entanto, não depende exclusivamente dos sujeitos 

que se apropriam do lugar como espaço público. O lugar também pode ser definido por 

                                           
1 “[...] a história simbólica se encena ao mesmo tempo que a história política na escolha das imagens da 
cidade que propõem temas característicos dos ideários urbanos do período. Como no século XIX se insiste na 
identidade, nacionalismo, progresso, história, etc, seja no Velho seja no Novo Mundo, assiste-se, neste 
sentido, à “vigilância comemorativa” e à “invenção da tradição” ligada às cidades: a República mitifica 
lugares e datas, cria arquivos, heróis, alegorias e estereótipos regionais, rebatiza ruas, universaliza manuais 
escolares, símbolos e monumentos.” SALGUEIRO, Heliana Angotti. Arquitetura e ideologia de uma capital: 
Belo Horizonte e a obra de José de Magalhães. Revista Comunicações e Artes. São Paulo, v. 14, n.21, p. 48, 
ago. 1989. 
2 Ver ALEX, 2008. 
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habitantes que criam suas próprias relações com ele, como a não-identificação e a não-

apropriação. Essa é uma informação importante para entendermos as relações que são 

constituídas nos logradouros públicos. Há que se considerar, também, a proposição de 

Bourdieu (1990), em que o lugar no espaço social interfere na visão sobre o mesmo já que 

a posição de cada agente no espaço depende de sua posição. As vozes das elites criticavam 

a falta de postura de populares em lugares públicos e privados nas primeiras décadas de 

existência de Belo Horizonte. Os populares, por sua vez, eram acuados em situações 

restritivas, que impunham uma maneira de ser e estar nos lugares, como entrar em lugares 

fechados usando chapéu, ou frequentar a Praça da Liberdade sem vestes adequadas. 

 A imprensa teve destaque na circulação de ideias e consentimentos sobre os 

logradouros. Nas crônicas sociais, muito se falava sobre a consolidação de um habitus3

belo-horizontino que garantisse uma apropriação compatível com a modernidade urbana. 

Reivindicava-se uma apropriação do espaço público coerente com os costumes das elites 

brasileiras que estavam em constante diálogo com outros países, sobretudo da Europa e os 

Estados Unidos. De maneira contraditória, na capital “moderna” de Minas, os costumes 

urbanos ainda pareciam estar ligados à sociedade colonial mineira, intimista, familiar e 

adepta aos círculos privados e aos ambientes religiosos. Entre o paradoxo da tradição e da 

mudança, a nova capital seria a tentativa de modernizar o estado e impor suas exigências 

de civilidade à vida pública (ANDRADE, 2004).  

 O termo “Público” não é desprovido de sentido político. No contexto de 

transformações na sociedade brasileira e na análise de como estas se traduziam no espaço 

urbano, deve se considerar o adjetivo também como um elemento discursivo presente na 

ação urbanística. Até 1930, a questão do espaço em Belo Horizonte esteve imbricada com 

a política, sociedade e cultura, criando vínculos e se moldando com a cidade. Os lugares 

endossavam uma imagem em elaboração e uma organização que privilegiava seus 

interlocutores, os que reivindicavam a si direito sobre o público. Ao mesmo tempo em que 

discursos sobre a cidade presentes nas crônicas do jornal Diário de Minas fazem reverberar 

a voz de uma esfera privada em público, representantes daqueles cidadãos de “bem”, cultos 

e letrados, levam a pensar, politicamente, do que se trata “o público” e o “bem comum” e 

desvelam uma relação de poder em que há silenciados e há espaços restritos. 

                                           
3 Bourdieu define habitus como sistema de esquemas de percepção e apreciação, como estruturas cognitivas e 
avaliatórias que os indivíduos adquirem através da experiência durável de uma posição no mundo social. 
(BOURDIEU, 1990, p.158). Tal conceito é importante porque, do ponto de vista sociológico, trata da 
interiorização das estruturas do mundo social sem determinar as apreensões do mundo no âmbito coletivo. 
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 A partir da assertiva de Michael Foucault (2003, p.159) sobre a historicidade do 

espaço, de que “a descrição espacializante dos fatos discursivos desemboca na análise dos 

efeitos de poder que lhe estão ligados”, é possível pensar que embora não seja a cidade que 

conceba o homem, é sempre evidente o quanto os espaços urbanos estão em diálogo com 

os que nele vivem.  

Praças ajardinadas entre praças e jardins 

Em Ao amor do público: Jardins no Brasil (1996), Hugo Segawa perpassou dois 

pontos fundamentais para a compreensão da relação natureza-espaço público e vida social 

no Brasil entre os séculos XVIII e XX. Primeiro, a planificação do espaço público e o 

controle da natureza, enfatizando a crescente importância da racionalidade e do 

cientificismo. Segundo, a transformação da vida social nas cidades que foi do privatismo e 

da vida religiosa ao convívio social e lazer de tendências laicas.  

Os dois pontos destacados por Segawa conduzem a compreensão dos fundamentos 

civilizatórios agregados ao esforço de controlar e organizar as cidades. O espaço público 

livre, seja rua, praça, parque ou jardim, reflete a integração e/ou segregação do homem no 

espaço urbano em diferentes momentos da história nacional e das inúmeras composições 

de histórias regionais.

Se a experiência europeia enriquece e serve como ponto de partida para as análises 

sobre os diversos aspectos da evolução urbana das cidades latino-americanas, a 

aproximação do olhar e o cruzamento de características regionais e temporais específicas 

exige a criticidade para com as referências primárias em termos de organização e 

remodelação de espaços urbanos.  

O desenho das cidades tem suas praças e jardins como elementos figurativos da 

cultura. Como bem apontou Segawa (1996), o jardim público enquanto derivação dos 

grandes jardins privados aristocráticos emergiu como antítese da praça. Enquanto o jardim 

tendeu a espaço de sociabilidades para os nobres, a praça em certa medida tendeu ao 

elemento urbano reflexo da organização da cidade e da sociedade que nela vive. As praças, 

no Brasil, têm sua história atrelada à morfologia das cidades enquanto o jardim tem como 

caraterística ser um espaço idealizado. Isso significa que praças e jardins, em diferentes 

tempos e locais, podem expressar diferentes sentidos e situações. Mas, de certa maneira, 

podemos inferir que enquanto o jardim permaneceu como expressão de um ideal 

enobrecido de ação e controle sobre a natureza, com ordens restritivas à capacidade de 
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sentir seus efeitos sublimes sobre o espírito, a praça figurou como metáfora e símbolo da 

organização da cidade, sempre referente ao entorno e ao trânsito. 

O passado colonial brasileiro nos legou praças atreladas aos adros das igrejas, com 

o prevalecimento de uma cultura da vida privada. As praças de mercado também eram 

responsáveis por receber práticas coletivas impossíveis ao âmbito privado, como práticas 

comerciais. Contrastou assim de tal modo com a organização urbana na América 

colonizada pelos espanhóis que tinham a praça como centralidade colonial e cívica, 

comumente relacionada aos edifícios públicos.  

A transformação de praças no Brasil na segunda metade do século XIX 

acompanhou um movimento de modernização e revisão de valores estéticos e políticos, 

oscilando entre a memória dos tempos coloniais e sua representação como “atrasado” e a 

tentativa de programar o futuro a partir das ideias republicanas. A circulação do 

conhecimento e a necessidade de centros urbanos que fossem ao mesmo tempo 

econômicos, políticos e culturais integrou um movimento parecido com o de outros países 

latino-americanos, que buscaram se modernizar cada um à sua maneira, a partir dos seus 

próprios interesses e necessidades (SEGAWA, 1996). 

Figura 2 - Vista do largo da Matriz de Nossa Senhora da Boa Viagem de Belo Horizonte. 
Emilio Rouède, óleo sobre tela, 1894. Fonte: RIBEIRO, 1988. Tela encomendada ao pintor 
Francês Emilio Rouède pela Comissão Construtora da Nova Capital com intuito de registrar o 
Arraial Curral Del Rey que daria lugar à nova capital de Minas Gerais, Belo Horizonte.

O Brasil, que já possuía grandes centralidades urbanas, como Salvador, São Paulo, 

Rio de Janeiro e outras em expansão, expressou nas cidades o processo de transformação 

das noções de público, privado e cidadania, assim como de modernização e 
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desenvolvimento. Se as condições entre praça e jardim já estavam definidas nas grandes 

cidades europeias dos séculos XVII e XVIII, a referência ao público e os valores que 

constituiriam uma civilização ainda estavam em processo de definição. 

O estado de Minas Gerais pode ser tomado como exemplo radical se considerarmos 

a mudança da capital e a construção de Belo Horizonte. Em fins do século XIX a sociedade 

que supostamente já deveria ter incorporado o novo habitus ainda debatia as 

transformações esperadas e vivenciadas com cautela, uma vez que a modernização do 

estado poderia se tornar uma ameaça contra a maneira antiga de viver em cidades. De tal 

modo, para entender a mudança na noção de público em Belo Horizonte, podemos 

relacionar o desenvolvimento de Minas Gerais com a construção da capital, significando 

passo importante da afirmação de uma transformação econômica e administrativa do 

estado. Desenvolvimento que, juntamente à modernização, foi termo prioritário na 

linguagem política, enquanto a noção de público adquiria carga epistemológica próxima ao 

necessário para consolidação da vida urbana da capital. Em outras palavras, se na nova 

cidade os valores que deveriam constituí-la a partir da vida social eram aparentemente 

ausentes, era este mesmo o processo de desenvolvimento e modernização importante para 

afirmação do estado. 

Os logradouros públicos em Belo Horizonte na virada para o século XX tinham 

como referência a salubridade, a circulação e a civilidade. Um espaço meticulosamente 

organizado, com praças, parques e jardins dentro de uma área verde total que deveria ter 

952.651m2, para atender a previsão de 200.000 habitantes. Mas o anseio de modernização 

do estado que impulsionou a construção da nova cidade foi um processo de modernização 

adaptativa e conservadora – expressão de Dulci (1999) –, que significou a não ruptura das 

tradições no processo modernizador. 

A relação entre tradição e modernização no estado implicava uma paradoxal 

relação entre técnica e política, assim como entre praças e jardins. Se tecnicamente a área 

verde proposta por Aarão Reis na zona urbana da Capital excedia os 900.000m2, somente 

248.566m2 teriam sido implementadas. Isso porque, ao buscar a aplicação total do seu 

conhecimento e experiência como engenheiro e responsável pela construção da nova 

Capital, Reis foi contestado pelo então presidente do Estado, Crispim Jacques Bias Fortes. 

Mais áreas verdes significaria um melhor índice de salubridade e saúde pública naquele 

período, enquanto que para políticos do Estado mais áreas verdes seria o equivalente a 

menos áreas ocupáveis em um empreendimento tão custoso. 
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Foi nesse contexto que, em certa medida, praça e jardim se encontraram, criando 

outra categoria para o espaço: a praça ajardinada. A praça ajardinada elevara a importância 

da praça pública, criando uma nova escala de valor no espaço urbano. Ela trazia a 

preocupação com a educação moral do cidadão, e todos os preceitos civilizacionais, 

enquanto a praça sem jardins manteria funções primárias, como ir e vir acessível aos 

populares. Usufruiria, ainda, do tratamento dado aos jardins: extensão do privado e direito 

exclusivo, elemento morfologicamente simbólico.  

Se a praça sem jardim poderia convergir componentes da sociedade, como os 

cidadãos e o povo, a praça ajardinada teria normas supostamente educativas, instituindo 

regras de acesso e utilização. Preservação e controle estético seriam argumentos principais 

em torno dos cuidados com as praças ajardinadas, seguidos da importância que possuíam 

para a manutenção de um “espírito” da cidade, orientado sempre para o progresso e 

desenvolvimento. Viria servir, também, para domesticar os indivíduos ao organizar o lazer 

e o acesso aos lugares da nova Capital. A imagem da praça, portanto, pode ser vista 

enquanto componente da cultura urbana, tendo em vista a cidade racional, a capital de 

Minas Gerais que estavam tentando inventar.

Paradoxo do espaço público não ajardinado 

As praças sem jardins não atraíram muitos olhares nas últimas décadas, sobretudo 

de historiadores que buscaram uma leitura sobre as cidades. Durante as comemorações do 

centenário de Belo Horizonte muito foi produzido sobre seus momentos marcantes, os 

hábitos comuns e a movimentação política do Estado. A Praça da Liberdade, por exemplo, 

ainda permanece como um destaque em pesquisas historiográficas como base para 

entender a sociabilidade urbana em Belo Horizonte no período tratado aqui.

A preponderância de espaços ajardinados, jardins e parques sobre as praças 

públicas não ajardinadas é destacada em uma história meticulosamente construída, e se deu 

em diversos campos da vida social e política de Minas Gerais. Nesse sentido, é 

compreensível – mas não justificável – que somente refaçamos os trajetos inversos das 

grandes vozes do contexto das primeiras décadas da capital, reproduzindo a imagem de 

uma cidade limpa e precursora do futuro, com cidadãos elegantes e civilizados. 

Por um lado, a explicação para a desvalorização das praças públicas não 

ajardinadas ao longo dos anos se deu pela inversão da situação que as mantinham 

invisíveis: a ausência de características estéticas importantes para a concepção do novo, do 

“moderno”. Praças como a Afonso Arinos, ou a Rui Barbosa, ganharam status de símbolo 
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da República nas primeiras décadas a partir da mudança toponímica, morfológica e, 

sobretudo, estética. 

Por outro lado, uma leitura a contrapelo de outros espaços qualificados de acordo 

com os valores da época, como a Praça Sete de Setembro, dá-nos indícios de como o 

processo de transformação das praças públicas acontece de maneira complexa e 

diferenciada. Inicialmente denominada “Doze de Outubro”, em homenagem à chegada do 

navegador Cristóvão Colombo ao continente americano, seu desenho no centro da zona 

urbana da capital foi completamente alterado em suas caraterísticas toponímicas, 

simbólicas e morfológicas. 

Entre 1897 e 1922, seu espaço permaneceu aberto e vazio, quase como uma 

simples referência ao passado colonial malquisto pelos republicanos. Na década de 1920, 

devido às comemorações do centenário da independência do país, a capital foi questionada 

sobre qual seria o seu feito comemorativo, já que nas outras capitais as comemorações 

estariam sendo anunciadas. Em 1921, colunistas do Diário de Minas já se manifestavam: 

Effectivamente, aqui em Minas, ainda nada se fez ou se procurou fazer em tal 
sentido, nem mesmo uma dessas vibrantes e inúteis reuniões de intellectuais em 
que se discutem e se aprovam vastos planos, para nao serem executados. E, 
certamente, o nosso grande Estado não quererá ver passar o centenário de uma 
data tão culminante na nossa história, sem fazer alguma cousa que testemunhe a 
sua cooparticipação no enthusiasmo nacional. (DIÁRIO DE MINAS, 1921, p.2) 

Curiosamente, não houve mais do que notas em periódicos enfatizando a 

necessidade da organização de uma celebração digna em Belo Horizonte. A elite política 

mineira havia alterado o nome de vários logradouros públicos na capital em homenagem a 

personalidades. Mas com certa falta de ânimo e dúvida sobre a validade de um 

investimento à altura das festividades anunciadas em outras capitais, optaram pela escolha 

da Praça Doze de Outubro. 

A escolha desse logradouro, no entanto, não dispensou os preceitos republicanos na 

alteração de um local cuja referência não estava em sintonia com a memória que deveria 

perdurar a partir de 1822. Foi um momento oportuno para firmar ainda mais um discurso 

no espaço e no tempo, forjando uma história de progresso e desenvolvimento racional. 

Antes denominada Praça Doze de outubro, o logradouro passaria a se chamar Praça Sete de 

Setembro, em 1922. Nessa data, instalou-se no local a pedra fundamental de um obelisco 

comemorativo que, por falta de mobilização do poder público e de recursos, só foi 

instalado em 1924. 
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Figura 3 - Praça Doze de Outubro, em 1902 ( visualizar o original)
Fonte: Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte /C.13/x-c-001 

Figura 4 - Instalação do obelisco em 
1924.  
Fonte: MHAB/Coleção Hélio Gravatá. 

A readequação de praças públicas não ocorreu com o intuito de se tornar todos os 

espaços acessíveis e passíveis de uso. A ausência de equipamentos urbanos nas praças não 

ajardinadas, como na Praça Sete de Setembro, mostrou que alguns lugares tinham função 

simbólica e morfológica, exclusivamente. Todas as praças que desapareceram do desenho 

da capital foram praças não ajardinadas que, para gestores públicos e membros da elite, 

tinham função articuladora, somente. 
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O fato de que regras de postura já implícitas na vida cultural da cidade se tornaram 

explícitas na década de 1920, como o decreto municipal número 10 de 24 de junho de 

19254, explica em parte o cerceamento de populares na cidade e a categorização política e 

policial dos espaços. A partir de então, pessoas “ébrias” ou mal vestidas circulando pelos 

espaços ajardinados poderiam ser repreendidas pela polícia. Nas primeiras décadas de Belo 

Horizonte os espaços não ajardinados, como praças públicas, poderiam ser espaços com 

possibilidades lúdicas – mesmo com poucos equipamentos urbanos de lazer instalados –, já 

que o acesso não era discriminado pela cor de pele ou classe social. Elas eram os espaços 

de fato acessíveis aos populares – que se deslocavam da zona rural, suburbana, ou dos 

cafuas existentes nos limites da zona urbana –, com o mínimo que poderia haver de 

barreiras sociais e culturais. 

Considerações finais 

A apropriação de lugares públicos tem sido pauta de discussão na sociedade civil 

da capital mineira por causa da relação arbitrária do poder municipal com a restrição ao 

uso de espaços como a Praça da Estação, ocorrido nos últimos anos. A suspensão da 

realização de eventos pela Prefeitura de Belo Horizonte por meio do Decreto nº 13.798, de 

9 de dezembro de 2009, foi a centelha do debate. Em janeiro de 2010 a prefeitura instituiu 

uma comissão para regulamentação de eventos na Praça da Estação, e em maio do mesmo 

ano publicou o Decreto Nº 13.961 que aplica taxas para utilização privada da Praça da 

                                           
4 “Dos Jardins Públicos e Praças Ajardinadas.  
Art. 1º Nos jardins públicos e praças ajardinadas, a cargo da Municipalidade, é proibida a entrada de: 
a) Pessoas ébrias, alienadas, descalças, indigentes e das que levarem consigo cães e outros animais em 
liberdade, e volumes excedentes de 30 centímetros de largura por 40 centímetros de comprimento; 
b) Veículos, exceção dos automóveis e velocípede no Parque Municipal até as 18 horas da tarde; 
c) Vendedores ambulantes, com os artigos do seu comercio; 
Art. 2º É absolutamente proibido: 
a) Pisar nos gramados e canteiros; 
b) Danificar e tirar vegetais, ou por-lhe as mãos; 
c) Pescar nos tanques; 
d) Atirar pedras ou outros projéteis; 
e) Entrar nos viveiros; 
f) Lançar sobre as alamedas, canteiros e tanques quaisquer objetos que prejudiquem o asseio da vegetação; 
g) Deitar-se sobre os bancos e outros lugares; 
h) Fazer algazarras; 
i) Dar tiros e queimar fogos de artifício, exceto quando a estes, no Parque, com autorização especial do 
Prefeito; 
j) Afixar dísticos e letreiros, escrever ou traçar figuras nas paredes ou em qualquer outro lugar; 
k) Atirar aos animais comida ou qualquer outra coisa; 
l) Distribuir anúncios impressos, etc; 
m) jogar serpentinas e confete; 
n) Penetrar nos lugares reservados ao pessoal, casa de máquinas, etc; 
o) Danificar os ornatos, estátuas, urnas, bancos, materiais e utensílios.” 
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Estação, segundo o prefeito Márcio Lacerda, para preservação e manutenção do lugar que 

é patrimônio tombado. 

A partir desse quadro, em que poderíamos ainda mencionar uma série de outras 

regulamentações implantadas na cidade nos últimos anos, pode-se dizer que a única 

dimensão do espaço público que se quer pública são as ruas, devido ao fluxo motorizado 

de mercadorias e de pessoas que são reconhecidas por sua força produtiva. A dimensão 

pública dos espaços tem sofrido a transformação dos seus valores políticos, enquanto a 

administração do trânsito e do deslocamento de pessoas torna-se a preocupação principal.  

Se o registro mental que temos da capital, a partir da nossa própria experiência 

enquanto cidadãos, é marcado por alargamentos, asfaltamentos, sinalizações e facilitadores 

do trânsito para o deslocamento comercial ou de automóveis particulares, devemos 

considerar que são reflexos de uma transformação da concepção de espaço público que é 

longa, e possui marcas das primeiras décadas da cidade.  

A transformação no significado e função das praças a partir dos regulamentos da 

administração municipal, como vimos, não é novidade da última década, por isso não 

podemos pensar a formação urbana de Belo Horizonte e as concepções de espaço público 

que embasaram políticas e projetos em uma temporalidade fragmentada, ou processo 

descontínuo. É necessário, portanto, pensar na transformação da cidade enquanto processo 

histórico marcado pela mudança de concepções de espaço, que podem afetar ou não seus 

usos, apropriações e ressignificações. 

Referências bibliográficas 

ALEX, Sun. Projeto da praça: convívio e exclusão no espaço público. São Paulo: Editora SENAC, 
2008. 291p. 

ANDRADE, Carlos Drummond de. Menino antigo: Boitempo-II. Rio de Janeiro: J. Olympio, 1974. 
171p. 

ANDRADE, Luciana Teixeira de. A Belo Horizonte dos modernistas: representações ambivalentes 
da cidade moderna. Belo Horizonte: PUC Minas; C/Arte, 2004. 208p. 

BOTELHO, Tarcísio R. A migração para Belo Horizonte na primeira metade do século XX. 
Cadernos de História. Belo Horizonte, v.9, n.1, p.11-33, 2º sem. 2007.  

BOURDIEU, P. Espaço social e poder simbólico. In: ______. Coisas ditas. São Paulo: Brasiliense, 
1990.  p. 149-168. 

BRESCIANI, M. E. As sete portas da cidade. Espaço & Debates: Revista de Estudos Regionais e 
Urbanos. Núcleo de Estudos Regionais e Urbanos, 1981, p. 10-15. 



 

 
 

REAPCBH – Revista Eletrônica do Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte, número 1, maio de 2014 - ISSN: 2357-8513 20

BRESCIANI, Maria Stella Martins. Améliorer la ville: interventions et projets esthétiques. São 
Paulo 1850-1950. In: WALD, Paul; LEIMDORFER, François. Parler en ville, parler de la ville: 
essais sur les registres urbains. France: Éditions de la Maison des sciences de l’homme, 2004. p. 
169-192. 

CALDEIRA, Junia Marques. A praça brasileira: trajetória de um espaço urbano - origem e 
modernidade. (2007. 434 f.). Tese (Doutorado). Universidade Estadual de Campinas, Campinas. 
2007. 

DULCI, Otavio Soares. Política e recuperação econômica em Minas Gerais. Belo Horizonte: 
Editora UFMG, 1999. 301p. 

FOUCAULT, M. Microfísica do poder. Rio de Janeiro: Graal, 2007. 295p. 

GORELIK, Adrian. La grilla y el parque: espacio publico y cultura urbana en Buenos Aires, 1887-
1936. Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes, 1998. 455p. 

HABERMAS, Jürgen. Mudança estrutural da esfera pública: investigações para uma sociedade 
burguesa. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1984. 397p. 

JORNAL O Diário de Minas. 21 jun. 1921, p.2. 

KOSELLECK, Reinhart. Futuro passado: contribuição à semântica dos tempos históricos. Rio de 
Janeiro, RJ: Ed. PUC-Rio; Contraponto, 2006. 366p. 

LAMAS, Jose Manuel Ressano Garcia. Morfologia urbana e desenho da cidade. [Lisboa]: FCG: 
JNICT, 1993. 590p. 

LEITE, Rogério Proença. Contra-usos da cidade: lugares e espaço público na experiência urbana 
contemporânea. Campinas; Aracaju: Editora da Unicamp; Editora UFS, 2007. 376p. 

NORA, P. Entre a Memória e História: a problemática dos lugares. História. São Paulo, 1993. p. 7-
28. 

OLIVEIRA, Carlos Alberto. A nova capital em movimento: a reconfiguração dos espaços públicos 
em Belo Horizonte (1897-1930). (2012. 207 f.). Dissertação (Mestrado). Universidade Estadual de 
Campinas, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Campinas, SP. 2012. 

SALGUEIRO, Heliana Angotti. Arquitetura e ideologia de uma capital: Belo Horizonte e a obra de 
José de Magalhães. Revista Comunicações e Artes. São Paulo, v. 14, n.21, p. 48, ago. 1989. 

SALGUEIRO, Heliana Angotti. La casaque d’Arlequin: Belo Horizonte, une capitale éclectique au 
19 siècle. Paris: Éd. De l’École des hautes études en sciences sociales, 1997. 474p. 

SARLO, Beatriz. Modernidade periférica: Buenos Aires 1920 e 1930. São Paulo: Cosac Naify, 
2010. 531p. 

SEGAWA, Hugo. Ao amor do publico: jardins no Brasil. São Paulo: Studio Nobel; FAPESP, 1996. 
255p. 

SENNETT, Richard. O declínio do homem público: as tiranias da intimidade. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1988. 447p. 

Recebido em: 28/09/2013
Aprovado em: 29/10/2013



 
 

REAPCBH – Revista Eletrônica do Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte, número 1, maio de 2014 - ISSN: 2357-8513 21

“Triste Horizonte” - Movimentos em defesa da Serra 
do Curral em Belo Horizonte na década de 1970 

“Sad Horizon” – Campaigns for the protection of the Serra do Curral in 
Belo Horizonte in the 1970´S 

Sarah Cruz Ferraz*

Resumo: Esse artigo pretende discutir as campanhas em defesa da Serra do Curral 
iniciadas na década de 1970 em Belo Horizonte, em um contexto de tomada de 
importância cada vez maior das questões ambientais, em meio a um processo de 
industrialização acelerada. Optou-se por falar dos movimentos em defesa desse marco 
paisagístico da cidade que antecedem a criação de uma entidade ambientalista voltada 
especificamente para esse fim, usando como fonte principalmente reportagens do Jornal 
de Minas. Como parte desse estudo, discutem-se os principais atores envolvidos e o 
contexto histórico e ambiental da cidade no período em questão. 

Palavras-chave: Belo Horizonte. História Ambiental. Serra do Curral.

Abstract: This article discusses the campaigns for the protection of the Serra do Curral 
initiated in the 1970´s in Belo Horizonte, in a context of growing importance of 
environmental issues at a time of accelerated industrialization. It was chosen to study 
the movements against the destruction of this city´s landmark that precede the 
foundation of a NGO specifically dedicated to it, having as main sources the articles 
published by a local newspaper, the Jornal de Minas. The main actors involved and the 
historical and environmental contexts are also discussed, as they are relevant to better 
understand the subject of this paper.

Keywords: Belo Horizonte. Environmental History. Serra do Curral. 

Serra do Curral: referências no tempo e no espaço, histórico de tombamentos. 

Esta serra tem dono. Não mais a natureza 
a governa. Desfaz-se, com o minério,  
uma antiga aliança, um rito da cidade.  
Desiste ou leva bala. Encurralados todos,  
a Serra do Curral, os moradores 
cá embaixo.1

   
O trecho acima, retirado de um poema publicado por Carlos Drummond de 

Andrade em 1976, é apenas parte de um grande conjunto de reportagens, textos e obras 

de arte produzidas ao longo da década de 1970 em referência ao processo de destruição 

da Serra do Curral. Capta o olhar do pesquisador que sobre esse tema se debruça, a 

* Graduada em História pela Universidade Federal de Minas Gerais. E-mail: sarah.ferraz@pbh.gov.br 
1ANDRADE, Carlos Drummond de. “Triste Horizonte”. In: Estado de Minas, Belo Horizonte, 15 de ago. 
de 1976, s.p. 



 
 

REAPCBH – Revista Eletrônica do Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte, número 1, maio de 2014 - ISSN: 2357-8513 22

quantidade de reportagens publicadas pelo Jornal de Minas (JM) cujo tema central é 

esse marco paisagístico importante para a cidade de Belo Horizonte, em um momento 

em que a política ambiental no Brasil nem de longe correspondia aos anseios dos 

movimentos ambientalistas que emergem com força nessa década. 

Desde os projetos de construção da cidade, eram atribuídos à Serra do Curral 

valores diversos que iam da sua beleza cênica à sua utilidade para o abastecimento a 

cidade. Sua importância enquanto referência espacial torna-se mais evidente quando se 

observam os projetos urbanísticos da cidade elaborados por Aarão Reis, nos quais ela 

parece emoldurar toda a rede urbana (FERREIRA, 2004). Nesse sentido, são frequentes 

as evocações da Serra enquanto formadora da identidade da cidade, o que encontra suas 

raízes em um fato bastante lembrado por aqueles que escrevem sobre ela. Esse fato seria 

o da sua importância para a escolha da localidade onde seria construída a nova capital 

de Minas, bem como pelo fato de ter servido de inspiração para a escolha do nome da 

cidade.

Devido a essa força enquanto símbolo da capital mineira, percebe-se que ao 

longo da história da cidade algumas tentativas de proteção da Serra foram feitas como, 

por exemplo, a criação do Parque da Baleia na década de 1930 como primeira unidade 

de conservação do Estado. Em fins da década de 1950, o aumento da atividade 

mineradora no local e a intenção da empresa mineradora MBR (Minerações Brasileiras 

Reunidas) de realizar suas atividades em parte de grande visibilidade do conjunto 

montanhoso, levou o então Governador do Estado José Francisco Bias Fortes 

(31/01/1956 a 31/01/1961) a solicitar o seu tombamento em âmbito federal.  

Essa iniciativa resultou no tombamento de parte da Serra pelo Departamento de 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (DPHAN) em 21 de setembro de 19602, que 

reconheceu seu valor paisagístico e simbólico. Esse processo de tombamento seria ainda 

revisado em 1973 a fim de que a área tombada pudesse ser melhor delimitada, o que 

resultou na exclusão da parte da Serra localizada ao fundo do Parque das Mangabeiras, 

para que a mesma pudesse ser explorada pelas atividades mineradoras que então se 

estabeleciam em sua face sul, no Município de Nova Lima. É justamente nesse local que 

se dará o rebaixamento de parte do perfil da Serra, evento catalisador das diversas 

manifestações em favor de sua preservação, que se pretende estudar em maior detalhe 

neste trabalho. Cabe ainda ressaltar que o Parque das Mangabeiras, criado por decreto 

2  A área protegida englobava extensão de 900m de um lado e de outro da Avenida Afonso Pena, 
considerada como eixo central, ao longo da Av. José do Patrocínio. 
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municipal em 1966, teve sua implantação autorizada apenas em 1974, após a revisão da 

área tombada anteriormente como patrimônio histórico nacional. 

Na década de 1990, a área de preservação é estendida a todo o alinhamento 

montanhoso da Serra que se estende ao sul do Município, e esta recebe o 

reconhecimento de patrimônio histórico e paisagístico da cidade. Seu tombamento é 

inscrito na Lei Orgânica do Município de 1990 e é consagrado por deliberação posterior 

do Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte no 

ano seguinte (FERREIRA, 2004). O que se percebe quando são analisados os 

documentos referentes ao seu tombamento municipal, são argumentos pautados 

principalmente na importância simbólica e histórica da sSerra para os habitantes da 

cidade. De acordo com o Dossiê de Tombamento da Serra do Curral: 

(...) o estudo desenvolvido (...) para a preservação da Serra do Curral tem 
como pressuposto a conformação desse ‘lugar’ da cidade enquanto um marco 
simbólico para seus habitantes. Sob essa perspectiva, a Serra do Curral (...) 
deve ser entendida não a partir de sua forma física, mas sim de sua 
representação no imaginário coletivo (PREFEITURA MUNICIPAL DE 
BELO HORIZONTE, 2001, p.25).

É interessante perceber que a importância histórica e paisagística da Serra 

perdura ao longo do tempo e é reproduzida em diversos períodos da história da cidade, 

sendo recontextualizada e incorporada às questões próprias de cada momento histórico.  

Quase cem anos após a construção da cidade, os principais motivos para  preservação da 

Serra continuam embasados nos “interessantes estímulos contemplativos” que ela 

proporciona aos belo-horizontinos, bem como sua importância enquanto palco de 

diversos episódios da história da cidade e da região (PREFEITURA MUNICIPAL DE 

BELO HORIZONTE, 1992).

Outro aspecto importante a ser ressaltado quando se estudam movimentos que 

lutaram contra o desaparecimento de um espaço visto como natural são os motivos mais 

profundos que os levaram a querer a permanência dessas paisagens. As experiências 

vividas e as lembranças relacionadas a esse espaço, que se acumulam com o passar do 

tempo, são fatores importantes a serem considerados. Na verdade, não há como 

distinguir nitidamente as diferenças entre a natureza e a percepção que os homens fazem 

dela, uma vez que a paisagem é muito mais obra da mente humana que apenas um lugar 

de repouso para os sentidos. (SCHAMA, 1996) 

No entanto, é interessante perceber a relação conflituosa e contraditória entre a 

utilidade e a beleza dos espaços naturais. Ao mesmo tempo em estes são apreciados 
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pelos seus valores estéticos, muitas vezes são vistos também como locais a serem 

explorados em prol do desenvolvimento econômico. Exploração essa que implica quase 

sempre na destruição desses espaços e nas formas de vida ali existentes (THOMAS, 

1988). Essa contradição, como veremos adiante, não deixa de estar presente nas ações e 

nos acontecimentos relacionados a Serra do Curral. (BATISTA, 2004; FERREIRA, 

2003)

Sendo assim, a Serra é vista como barreira natural que protege a cidade dos 

ventos frios do sul e dos ventos quentes vindos do norte, bem como um local a ser 

protegido pelo fato de abrigar inúmeros mananciais de água que serviriam para o 

abastecimento da cidade. Isso sem falar em sua beleza cênica, que levou o então 

Governador de Minas João Pinheiro a dar o nome de “Belo Horizonte” ao antigo arraial 

do Curral d´El-Rey, pois essa denominação seria a que “melhor afirmaria o espetáculo 

que a localidade deixava correr aos olhos daqueles que por ali passavam em função da 

bela paisagem promovida pela Serra do Curral” (FERREIRA, 2004, p. 56).

Quando se procura compreender melhor os movimentos pela preservação de um 

bem natural e também as medidas legais efetuadas pelo poder público para a sua 

preservação, como é o caso da Serra do Curral, é preciso também refletir acerca do 

contexto histórico e ambiental de Belo Horizonte naquele período, sendo também 

importantes as considerações acerca da política ambiental nos âmbitos federal, estadual 

e municipal. 

A “Cidade Nua”: industrialização, crescimento urbano e situação ambiental da 
cidade na década de 1970 

Antes que as primeiras manchetes do JM, em meados de 1973, começassem a 

denunciar frequentemente a destruição da Serra do Curral pela empresa mineradora 

MBR, os mais variados problemas ambientais e urbanos que atingiam a cidade já eram 

assunto de grande importância. Notícias sobre problemas relacionados ao lixo, à falta 

d´água, à poluição do ar e dos rios, tornaram-se recorrentes, assim como percebe-se 

certa mobilização do poder público em relação às questões ambientais, especialmente 

aquelas relacionadas ao aumento da poluição.  

Em março de 1973, o então prefeito Oswaldo Pieruccetti encaminhou à Câmara 

Municipal um projeto de lei com normas que limitariam a localização de atividades 

consideradas nocivas ou incômodas à população, em uma tentativa de controlar os 

índices de poluição, que naquele momento já eram alarmantes. Além do saneamento e 

do controle de emissão de gases poluentes, o projeto incluía um plano de melhoria das 
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condições ambientais da cidade, como o reflorestamento das cabeceiras dos mananciais, 

das encostas abruptas, a implantação de parques públicos, um programa de plantio de 

árvores, dentre outros 3 . Interessante perceber que o mesmo prefeito havia vetado 

totalmente no ano anterior o Projeto de Lei 46/1972, que fixava normas relativas à 

poluição das águas, do ar e do solo, com o argumento de que, embora o problema fosse 

importante e estivesse em discussão inclusive no Governo Federal, não era conveniente 

que o município de Belo Horizonte aprovasse lei sobre assunto que deveria ser discutido 

em conjunto com os demais municípios integrantes da Região Metropolitana de Belo 

Horizonte (RMBH)4.

 Esse era apenas um dos muitos outros projetos de melhoria das condições 

urbanas que apareceriam constantemente ao longo daquela década, embora muitos deles 

não tenham saído do papel. Ainda que houvessem sido executados plenamente, os 

efeitos desses programas seriam fortemente contrabalançados pelo crescimento rápido e 

desordenado da cidade, impulsionado pela grande expansão industrial mineira na 

década de 1970 e que se faziam sentir de maneira mais forte na capital e em sua região 

metropolitana. 

Aliado à urbanização acelerada, com forte concentração na RMBH, que 

apresentava grau de urbanização de 80% em 1970, enquanto no norte do Estado ela era 

de apenas 30%, encontra-se o rápido crescimento populacional da RMBH decorrente 

principalmente de um grande movimento migratório em direção à capital e arredores, o 

que fez com que a sua população quase dobrasse entre as décadas de 1960 e 1970, 

passando de 700.000 habitantes para um número superior a um milhão e duzentos mil 

(MONTE-MÓR, 1994; EAKIN, 2001). 

Não se pode pensar, contudo, esse rápido crescimento da cidade sem refletir a 

respeito dos processos de industrialização mineira em geral e belo-horizontina em 

particular. A aceleração do crescimento industrial nos anos 70 pode ser entendida como 

resultado de uma convergência de diversos fatores e de uma série de políticas 

econômicas. Desde a década de 1940, foram feitos investimentos na área de 

infraestrutura, como a criação de um sistema de fornecimento de energia pelo setor 

público e a criação da Cidade Industrial de Contagem. Na década seguinte, continuaram 

os esforços nesse sentido, com a criação da CEMIG e de várias outras empresas 

públicas nas áreas de transporte e comunicações, que tornariam mais fácil o acesso às 

3 VEREADOR quer área verde nos bairros. Jornal de Minas, Belo Horizonte, 05 de maio de 1973, p.3. 
4 CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE. Lei nº 2221, de 27/09/1973. Notação: 
BRMGAPCBH//DR.01.02.09-9671. 
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grandes reservas de recursos minerais do estado. A localização geográfica central de 

Belo Horizonte, entre o Rio de Janeiro e Brasília, também seria um elemento favorável 

a esse crescimento (EAKIN, 2001).  

Na década de 1960, ainda que o país estivesse passando por crises econômicas e 

políticas, os esforços de industrialização continuaram, bem como a montagem de um 

aparato institucional que embasou esse processo. Em Minas, essa base de apoio à 

industrialização era formada pelo tripé BDMG (Banco de Desenvolvimento de Minas 

Gerais), INDI (Instituto de Desenvolvimento Industrial) e CDI (Companhia de Distritos 

Industriais). Essa estrutura permitiu que o estado atraísse uma quantidade significativa 

dos investimentos públicos e estrangeiros direcionados para a indústria (DINIZ, 1981). 

Os resultados de todos esses anos de investimentos foi um crescimento industrial de 

16,4% por ano entre 1970 e 1977, enquanto na década anterior essa taxa não havia 

passado de 6,9% ao ano (EAKIN, 2001; DINIZ, 1981).

Embora os tecnocratas que davam as coordenadas da política econômica naquela 

época houvessem alertado para a crescente concentração industrial na RMBH e 

tivessem tentado alguns investimentos em outras regiões do Estado, ela continuou ao 

longo da década e até mesmo se intensificou. Dessa forma, os impactos demográficos e 

urbanos foram significativos, com a RMBH “apresentando os mais altos níveis de 

atendimento daqueles serviços urbanos voltados para a produção: energia elétrica, 

infraestrutura de transportes e serviços de telefonia. De outra parte, os mais baixos 

níveis de serviços de saneamento em Minas (...).” (MONTE-MÓR, 1994, p.25).

Sendo assim, não faltavam notícias nos jornais da época sobre os alarmantes 

índices de poluição da cidade e sobre seus diversos problemas urbanos. Uma coluna 

diária do JM, intitulada “A Cidade Reclama”, estava repleta de queixas de moradores, 

principalmente daqueles que habitavam os bairros mais distantes, relacionadas ao 

péssimo estado de conservação das vias públicas, à falta de um sistema de coleta de lixo 

eficaz, à falta de abastecimento de água e fornecimento de energia elétrica, esgotos a 

céu aberto, ausência de transporte coletivo eficiente, dentre outros. 

 Em julho de 1975, o Governo do Estado, preocupado com a situação ambiental 

crítica que atingia a RMBH, decidiu formar uma Comissão Especial para realizar alguns 

estudos e propor medidas para a solução desse quadro, tendo à frente a Fundação João 

Pinheiro 5 . A partir do relatório resultante desses estudos, elaborado em 1976 pela 

referida Fundação, foi proposto um plano de ação imediata, em caráter de urgência, para 

5 RELATÓRIO mostra que BH é cidade poluída e desumana. Jornal de Minas, Belo Horizonte, 12 de 
maio de 1977, p.2. 
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a solução desses problemas, bem como a criação de uma estrutura governamental que 

possibilitasse a execução de uma política ambiental no Estado e especialmente na 

RMBH6.

Ainda de acordo com esse diagnóstico, é notável a grande escassez de áreas 

verdes na Região Metropolitana, cujo índice encontrava-se em 0,7 m²/habitante, 18 

vezes menor que o índice então recomendado pela Organização Mundial de Saúde. O 

relatório ressalta também a tendência desses problemas agravarem-se devido à previsão 

de uma população de 2,5 milhões de habitantes para a RMBH em 1980.  

A Institucionalização de uma política ambiental e o boom ambientalista dos anos 
1960 e 1970. 

Para responder a esses desafios foram criadas, na década de 1970, instituições 

nos âmbitos federal, estadual e municipal. Deve-se levar em consideração, contudo, que 

em relação aos temas ambientais, o período da ditadura militar no Brasil foi marcado 

por contradições na legislação e atuação descoordenada dos diversos órgãos ambientais. 

Em 1974, em decorrência das mobilizações mundiais em torno do tema ambiental e das 

pressões exercidas pelas organizações multilaterais de financiamento, foi criada a 

Secretaria Especial de Meio Ambiente (SEMA) para coordenar, a nível federal, ações 

em relação ao meio ambiente. Ao mesmo tempo, em um decreto-lei publicado em 

1977 7 , as atividades consideradas de grande interesse para o desenvolvimento e a 

segurança nacionais são elencadas de forma a não permitirem a sua interrupção por 

qualquer agente do poder público, ainda que fossem prejudiciais à saúde pública ou ao 

meio ambiente. 

No que diz respeito à institucionalização da política ambiental em Minas, o 

processo inicia-se em 1976 com a criação da Secretaria de Estado de Ciência e 

Tecnologia (SECT). Dentre suas competências estavam aquelas de coordenar medidas 

de proteção ambiental e zelar pelas normas de controle da poluição. Sendo assim, 

“a criação da SECT representou uma solução parcial do governador do 
Estado, Aureliano Chaves, diante do problema da degradação ambiental 
resultante da modernização acelerada da economia mineira na primeira 
metade da década de setenta, especialmente em face dos compromissos 
assumidos com setores ambientalistas da época, particularmente o Centro 
para a Conservação da Natureza”. (MINAS GERAIS, 1998, p.82)  

   

6 SITUAÇÃO ambiental na RMBH. Revista Fundação João Pinheiro n.º 6, set. de 1976. 
7 Decreto-lei nº 81.107, de 22 de dezembro de 1977. 
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 Mesmo se mostrando suscetível às pressões exercidas pelo setor industrial, o 

governo estadual procurou atender aos apelos dos ambientalistas com a criação, dentro 

da SECT, da Comissão de Política Ambiental (COPAM) em abril de 1977. Sua 

composição incluía diversos representantes de(?) setores múltiplos, tanto do governo 

quanto da sociedade civil. A criação da COPAM retomaria uma proposta de um 

conselho dedicado à questão ambiental, contida no já citado relatório sobre a situação 

ambiental na RMBH elaborado pela Fundação João Pinheiro. O seu caráter provisório, 

porém, não deixou de ser criticado pelos cidadãos interessados na defesa do meio 

ambiente e estava explícito na sua própria denominação de “comissão”. A partir da 

década de 1980, o COPAM foi investido de poder de polícia e de uma possibilidade de 

ação fiscalizadora em defesa do meio ambiente. Em dezembro de 1987, o COPAM seria 

transformado em Conselho Estadual de Política Ambiental, o que teria sido um dos 

principais fatores para a afirmação de uma política ambiental no Estado.

 No âmbito municipal, a constituição de órgãos dedicados às questões ambientais 

se daria na década de 1980, e seria diretamente relacionada com o processo de 

redemocratização do país e com a elaboração de uma nova Constituição Federal e de 

uma Lei Orgânica do Município, na qual as questões ambientais foram finalmente 

consideradas. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente foi criada em 1983 e o 

Conselho Municipal do Meio Ambiente (COMAM) em 1985, este último dotado de 

funções deliberativas e normativas e composto por representantes de variados setores da 

sociedade. 

 Se, por um lado, a institucionalização das políticas ambientais no país indicava 

um aumento dos problemas relacionados ao meio ambiente, por outro, se pode perceber 

que esses problemas eram cada vez mais discutidos no âmbito da sociedade civil. Desde 

a Conferência de Estocolmo em 1972, a questão ambiental ganhou grande repercussão 

mundial e diversos países criaram instituições específicas com o objetivo de estabelecer 

uma legislação direcionada à proteção do meio ambiente. Todavia, deve-se levar em 

conta que a consciência ecológica não era algo novo e a novidade se encontrava no fato 

de ela expandir-se de forma generalizada atingido um número bem maior de pessoas.  

No caso do Brasil, como o processo de industrialização ocorreu tardiamente em 

relação aos países desenvolvidos, a preocupação ambiental de forma generalizada 

também ocorreria posteriormente. A participação brasileira na Conferência de 

Estocolmo (1972) gerou fortes reações na imprensa internacional. De acordo com a 

postura assumida pelos representantes brasileiros naquela Conferência, a adoção de 
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regras de controle e de preservação ambiental seria um empecilho aos atrativos 

econômicos então oferecidos para a entrada de capitais estrangeiros no país (LINS DA 

SILVA, 1978; MINAS GERAIS, 1998). 

O ano de 1975 ficaria conhecido pela grande explosão de notícias sobre meio 

ambiente no Brasil. Alguns incidentes ecológicos ganharam repercussão nacional como 

o caso do estudante universitário Carlos Alberto Dayrell, que teria subido em uma 

árvore em Porto Alegre e lá permaneceu até a promessa de que a árvore não seria 

derrubada para dar lugar à construção de uma avenida. O acontecimento chamou a 

atenção da imprensa e dos transeuntes que passavam pelo local, fazendo com que o caso 

fosse bastante noticiado, assim como o caso do navio cargueiro finlandês que tentou 

despejar arsênico nos mares brasileiros em abril daquele ano. (LINS DA SILVA, 1978). 

Antes mesmo desse boom de notícias na imprensa, já havia repercutido fora de 

seus estados de origem acontecimentos relacionados aos problemas ambientais dos 

grandes centros urbanos, como por exemplo, a notícia de uma passeata realizada em São 

Paulo por 700 donas de casa contra a poluição causada por uma fábrica de cimento, em 

julho de 19738.

O grande acontecimento que teria impulsionado um aumento das mobilizações 

populares contra a degradação ambiental teria sido a grande inversão térmica de Santo 

André, em julho de 1975, que ficou conhecida pela enorme camada de poluentes que 

desceu sobre o município, provocando pânico entre os citadinos. Em outros estados do 

Brasil, as questões ambientais ganhavam cada vez mais destaque, com a formação de 

grupos ambientalistas e com o aparecimento de periódicos especializados, como o 

Raízes, publicado em São Paulo e dedicado à temática ambiental. (LINS DA SILVA, 

1978)

No caso específico de Minas, conforme já foi dito, o grande crescimento 

industrial e populacional pelos quais o estado e particularmente a RMBH passava desde 

fins da década de 1960, aumentou as demandas por serviços de infraestrutura urbana e 

também as denúncias diretamente relacionadas à poluição ambiental veiculadas pela 

imprensa. Essas questões refletiam-se na atuação do Legislativo estadual, onde foi 

criada a Comissão Permanente de Defesa do Meio Ambiente em agosto de 1974. 

Igualmente comentadas foram as inúmeras Comissões Parlamentares de Inquérito 

criadas para investigar casos de poluição ambiental causada principalmente por grandes 

empresas como a MBR, a fábrica de cimento Itaú, a Mannesmann, dentre outras.  

8 POLUIÇÃO leva povo a reagir com passeata. Jornal de Minas, Belo Horizonte, 18 de jul. de 1973, p.1. 
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Toda essa mobilização indicava uma ampliação da consciência da população 

acerca dos problemas ambientais, com destaque para as mobilizações das populações 

que residiam nas áreas vizinhas às grandes indústrias poluidoras. Essa conscientização 

parece também ser um importante fator a contribuir para o início de um processo de 

institucionalização governamental das políticas ambientais. (MINAS GERAIS, 1998, p.64) 

 Parte dos ambientalistas encontrava-se em grupos de defesa do meio ambiente 

como, por exemplo, na Sociedade Ornitológica Mineira (SOM) e no Centro de 

Conservação da Natureza (CCN), que foi criado em 1973 no contexto dos debates em 

torno da Conferência de Estocolmo ocorrida no ano anterior. Ao final da década, em 

1978, seria criada a Associação Mineira de Defesa do Ambiente (AMDA), que também 

lutaria pela causa ambientalista. 

Nesse contexto, a imprensa foi um importante meio de divulgação das ideias 

desses grupos, além das campanhas conscientizadoras e das denúncias que eram 

veiculadas.

A “Conspiração do silêncio”: campanhas do Jornal de Minas contra a destruição 
da Serra do Curral 

Pode-se dizer que a Serra do Curral foi um dos principais temas abordados pelo 

JM na década de 1970. Muitas foram as capas e os editoriais a ela dedicados. Quando 

ainda se falava pouco a respeito da degradação ambiental da cidade nos meios de 

comunicação, as ameaças à Serra do Curral já eram noticiadas pelo jornal. 

As primeiras denúncias da devastação da Serra iniciadas na Assembleia 

Legislativa em maio de 1973, amplamente divulgadas pelo JM, estavam diretamente 

relacionadas à construção do Ramal de Águas Claras, um trecho de vinte quilômetros de 

linha férrea que sairia das minerações da MBR na Serra do Curral até o município de 

Ibirité, facilitando o transporte de minério até o porto de Sepetiba, no Estado do Rio de 

Janeiro, de onde seria exportado. As previsões indicavam que cerca de 10 milhões de 

toneladas de minério seriam transportadas por ano após a inauguração do trecho 

ferroviário9.

Esse ramal estava diretamente ligado ao Projeto Águas Claras, cujo principal 

objetivo era a extração de minério da região da Serra do Curral. Esse projeto foi 

elaborado em fins da década de 1960 durante o governo de Israel Pinheiro no Estado, 

quando foi feita a concessão de exploração de minério de ferro em trecho da Serra à 

9 CARAVANA de técnicos vai a “Águas Claras”. Jornal de Minas, Belo Horizonte, 12 de maio de 1973, 
p.3. 
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MBR (então Hanna Corporation). É interessante perceber que, ainda na década de 

1960, o projeto teria sido alvo de críticas por fazer demasiadas concessões à empresa 

norte-americana em detrimento dos chamados “interesses nacionais”.  

Logo após as primeiras denúncias de destruição da Serra pela MBR feitas por 

deputados e pouco antes da inauguração do ramal ferroviário de Águas Claras, um 

grupo de jornalistas do JM dirigiu-se para a Serra do Curral e, na sede da MBR, 

indagaram o engenheiro-chefe do projeto acerca das possíveis implicações ambientais 

para a cidade e seus habitantes. 

Essa entrevista foi publicada na íntegra pelo jornal, e seria depois bastante 

relembrada durante os muitos anos em que este denunciou a destruição da Serra. Com o 

intuito de acalmar aqueles que se mostravam preocupados com o desaparecimento de 

um importante marco paisagístico da cidade e com o agravamento dos problemas 

ambientais, que já eram significativos, o engenheiro-chefe tranquiliza a todos afirmando 

que:

Não representa uma verdade que a Serra do Curral será destruída. Nem isto 
seria possível. Não é também verdade que o clima de Belo Horizonte irá se 
modificar com a poeira proveniente de Águas Claras, já que, até aqui temos 
de tomar as nossas precauções para a preservação de máquinas caríssimas10.

Ainda que ele procurasse acalmar a todos os que estavam preocupados com a 

destruição da Serra e suas implicações ambientais apelando para a força dos argumentos 

de desenvolvimento do país em primeiro lugar, continuaram a serem feitas denúncias 

por parte de alguns políticos, o que fez com que o então governador Rondon Pacheco 

viesse a público para afirmar que a Serra seria preservada11.

A própria revisão do primeiro tombamento (1961) feita em 1973 pelo IPHAN 

dialoga com esses debates em torno da degradação do patrimônio natural desencadeada 

pelo Projeto Águas Claras. Essa redefinição da extensão da Serra que seria efetivamente 

tombada veio a excluir a porção sul de sua escarpa localizada em Nova Lima, 

exatamente a área onde foi feita a concessão de exploração à MBR e justamente a parte 

que comporia o seu perfil rebaixado posteriormente (BATISTA, 2004). 

A inauguração do ramal de Águas Claras, em agosto de 1973, representou, 

portanto, um marco nos debates e denúncias em favor da preservação da Serra do 

Curral, pois a partir de então a paisagem da Serra (principalmente a parte localizada ao 

fundo dos bairros Mangabeiras e Serra) seria rapidamente modificada. Seu perfil 

10 EGENHEIRO fala tudo sobre Serra do Curral. Jornal de Minas, 10 de jun. de 1973, s.p. 
11 RONDON mostra que a serra será preservada. Jornal de Minas, 15 de jun. de 1973, p.3.  
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original seria rebaixado em mais de 100 metros em um curto espaço de tempo e esse 

acontecimento seria amplamente lamentado e relembrado não só pelo jornal, mas por 

poetas, artistas plásticos e pela população de modo geral.  

Nesse contexto, um dos acontecimentos artísticos mais marcantes girou em torno 

das obras do artista plástico Manfredo de Souzanetto, que inaugurou, em outubro de 

1974, sua primeira exposição individual com o sugestivo título de “Memória das Coisas 

que ainda existem”. Nessa exposição, que se realizava num dos momentos em que o 

assunto da destruição da Serra do Curral pela MBR estava em ampla discussão, o artista 

procurava chamar a atenção do público para esse importante acontecimento. Juntamente 

com a exposição, Manfredo lançou um adesivo plástico com os dizeres: “Olhe bem as 

Montanhas”, que rapidamente ganhou popularidade e em pouco tempo muitas pessoas 

o colocaram em seus carros, espalhando-os por toda cidade e tendo sido requisitados até 

mesmo por brasileiros que viviam no exterior.  

Além dos debates ocorridos na Assembleia Legislativa, outros grupos 

começaram também a manifestar suas preocupações com a destruição da Serra como, 

por exemplo, a Associação Comercial, onde o tema estava sendo debatido e foi feita 

inclusive a proposta de constituição de uma delegação de diretores para que fosse 

realizada uma visita à Serra do Curral, da mesma forma que havia feito dias antes uma 

comissão de deputados12 . A Associação Comercial promoveria ainda campanhas de 

preservação das matas e em prol do reflorestamento. 

Nessa mesma época, um programa de incentivo ao turismo em Minas Gerais 

chegou a pensar na possibilidade de transformar a Serra do Curral em ponto turístico, 

com a construção, dentre outras coisas, de um restaurante com vista panorâmica13.  Esse 

projeto seria retomado ao final da década de 1970 e início da década de 1980 pela 

prefeitura com a proposta do “Complexo Turístico da Serra do Curral”, que incluía a 

realização de diversos empreendimentos de lazer e turismo na região do Parque das 

Mangabeiras14. Outras propostas um pouco inusitadas também surgiram como a ideia, 

discutida dentro da Associação Comercial, de se construir uma imensa imagem de 

12 DEVASTAÇÃO preocupa comércio. Jornal de Minas, 21 de jul. de 1973, p. 2. 
13 SERRA do Curral atrairá turista com restaurante. Jornal de Minas, 04 de ago. de 1973, p.1. 
14 PBH. Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes. Complexo turístico e de lazer Serra do 
Curral-Parque das Mangabeiras (ante - projeto da área não florestada). Belo Horizonte: 1980. (Fonte: 
Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte/AP.14.00.00- GR 1408) (Clique para visualizar o 
documento original)
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Nossa Senhora no alto da Serra, à semelhança da imagem do Cristo Redentor existente 

no Rio de Janeiro15.

Ao mesmo tempo em que se pensava na exploração turística da Serra, 

inaugurava-se o ramal ferroviário de Águas Claras em agosto de 197316. Continuava a 

crescer o número de reportagens relacionadas aos problemas ambientais, mas a 

destruição da Serra não havia ainda ganhado destaque, o que só ocorreria após a 

inauguração do referido ramal em fevereiro de 1974.  

Pouco mais de um mês após a inauguração do projeto, começaram a estampar as 

capas do JM notícias sobre as explosões de dinamite na Serra e os consequentes 

prejuízos causados aos moradores dos bairros vizinhos à mineração. É interessante 

perceber, e isso reforça a escolha pela utilização extensiva do JM neste trabalho, que 

enquanto o assunto da exploração da Serra pela MBR ocupava várias páginas do JM no 

mês de março de 1974, a mesma pesquisa no jornal Estado de Minas revelou a 

existência de pouquíssimas referências ao assunto. 

 Além do rebaixamento do perfil da Serra, uma série de outros impactos 

ambientais decorrentes da mineração foram largamente denunciados pelo JM e também 

foram vivenciados pelos moradores vizinhos à jazida de Águas Claras. Dentre as 

principais reclamações, estavam os estragos causados pelas explosões de dinamite, que 

causavam rachaduras, quebra de vidros, e outros danos, além dos incômodos causados 

pelo barulho oriundo das explosões. O JM publicou uma série de matérias sobre as 

consequências das detonações para as residências vizinhas à mineração de Águas 

Claras17.

Outras implicações da mineração para os habitantes da cidade também seriam 

amplamente divulgadas pelo jornal, como por exemplo, a poluição, pela lavagem de 

minério, dos mananciais de água que abasteciam a cidade, ou mesmo a perda de uma 

proteção natural que a Serra supostamente oferecia à cidade contra a poeira atômica, 

15 DEVASTAÇÃO preocupa comércio. Jornal de Minas, 21 de jul. de 1973, p. 2. 
16 MINAS Gerais inaugura ramal de Águas Claras. Jornal de Minas, 09 de ago. de 1973, p. 5.
17 EXPLOSÕES de Águas Claras destroem casas no Sion. Jornal de Minas, Belo Horizonte, 23 de mar. 
de 1974, p.1. 
O PÂNICO vem do morro: é a dinamite. Jornal de Minas, Belo Horizonte, 23 de mar. de 1974, p.5. 
AS EXPLOSÕES vão aumentar. Jornal de Minas, Belo Horizonte, 24 de mar. de 1974, p.5. 
UMA explosão: um aborto, uma queda, e muito pânico. Jornal de Minas, Belo Horizonte, 24 de mar. de 
1974, p.5. 
OS PRÉDIOS cairão até o fim do ano. Jornal de Minas, Belo Horizonte, 26 de mar. de 1974, p.5. 
EMBORA MBR negue, as explosões vão abalando. Jornal de Minas, Belo Horizonte, 29 de mar. de 
1974, p.3. 
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conforme um relatório divulgado pela ONU naquela época e noticiado de forma 

dramática pelo jornal18.

Outra consequência desse processo que também começou a ser bastante debatida 

a partir de então foi a sobrecarga provocada pelo transporte de minério na ferrovia que 

ligava Belo Horizonte ao Rio de Janeiro19. Eram constantes os descarrilamentos de 

vagões carregados de minérios, aumentando o número de acidentes, o que teria 

contribuído para a interrupção e depois para o encerramento definitivo do transporte de 

passageiros entre as duas cidades.

Diante desse quadro de denúncias e reclamações por parte da população, foi 

formada, pela Associação Comercial, uma comissão de dois engenheiros e um 

comerciante para investigar a poluição e os desabamentos decorrentes da exploração de 

minério pela MBR. As conclusões da comissão foram colocadas em um relatório que 

seria depois repassado às autoridades competentes para que as devidas providências 

fossem tomadas20. Porém, ao que tudo indica, nenhuma ação foi efetivamente realizada, 

pois as explosões continuaram e muitas outras comissões seriam formadas para 

investigar a exploração da Serra. 

A poluição dos mananciais de água também foi bastante discutida, e falava-se 

muito na possibilidade de o fornecimento de água da cidade ser prejudicado. A 

COMAG (Companhia Mineira de Água e Esgotos), então responsável pela água que 

abastecia a cidade, chegou a reclamar que os serviços da estação de tratamento na 

região do Taquaril estariam sendo prejudicados pela lavagem de minério na Serra do 

Curral21. Para tentar conter os problemas ambientais oriundos da prática da mineração 

foi proposta, em 1974, a formação de uma comissão de vereadores e uma ação popular 

para investigar e tentar conter os problemas da poluição do Rio das Velhas pela lavagem 

de minério22.

Outra ação popular também foi proposta naquele momento por moradores dos 

bairros Serra, Cruzeiro, Carmo e Sion, com o objetivo de provar os riscos que corriam 

não só os imóveis, mas também os próprios moradores com as constantes explosões de 

dinamite na Serra do Curral. Os moradores pretendiam que fossem suspensas pela 

18 POEIRA atômica: BH sem proteção. Jornal de Minas, Belo Horizonte, 24 de maio de 1974, p.1.
19 ESSES trens de minério ainda matam muita gente. Jornal de Minas, Belo Horizonte, 28 de mar. de 
1974, p.5.
20 COMISSÃO mostra hoje todos os abusos da MBR. Jornal de Minas, Belo Horizonte, 02 de abr. de 
1974, p. 1.
21 A ÁGUA de BH está poluída. Jornal de Minas, Belo Horizonte, 05 e 06 de maio de 1974, p.1. 
22 POLUIÇÃO da água: autoridades serão mobilizadas. Jornal de Minas, Belo Horizonte, 11 de maio de 
1974, p. 5. 
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justiça as atividades da MBR até que fosse feito um laudo técnico sobre as reais 

consequências das explosões23.

Em relação aos impactos causados pela mineração, o Plambel (Planejamento da 

Região Metropolitana de Belo Horizonte) publicou, na década seguinte, um estudo no 

qual apontava os principais problemas enfrentados pelas cidades da RMBH onde a 

atividade mineradora se fazia presente, bem como as medidas a serem tomadas para que 

essa atividade rendesse o máximo possível com os menores danos ao meio ambiente e 

às populações desses locais 24 . De acordo com esse estudo, na RMBH estariam 

concentradas 16,23% das reservas de minério de ferro do estado, tendo como base 

dados de 1982 e 1983.

Esse trabalho afirma ainda que, mesmo a mineração sendo considerada uma 

atividade bastante tradicional na RMBH, ela pouco significaria em termos de 

arrecadação para os municípios e também para a geração de empregos. Isso se daria 

principalmente pelo fato de, embora o emprego de mão de obra tenha crescido entre 

1975 e 1980, a participação desses trabalhadores nas atividades mineradoras diminuiu, 

fato que se deu em parte devido a um grande crescimento de outras atividades 

econômicas, que absorveram uma maior quantidade de trabalhadores, e em parte porque 

a mineração existente na RMBH caracterizava-se por ser altamente mecanizada. 

Outro ponto interessante que é abordado por esse estudo do Plambel diz respeito 

aos impactos da mineração em relação ao meio ambiente, impactos esses que aparecem 

diariamente nos jornais e que também foram vividos cotidianamente pelos habitantes da 

cidade, em especial por aqueles que possuíam suas residências nas proximidades de 

áreas mineradoras. Dentre os principais impactos apontados pelo estudo estão: a 

emissão de ruídos e vibrações provocadas por explosivos, que colocavam em risco as 

áreas urbanizadas localizadas nas proximidades; a poeira gerada pela perfuração e 

fragmentação de rochas e também pelo transporte de minérios; a poluição das águas 

tanto física (por partículas sólidas) quanto química (pela lavagem de minérios); a 

poluição visual decorrente da degradação da paisagem; o assoreamento de vales e 

cursos de água; a perda da atividade agrícola nas áreas onde há extração de areia e 

argila; a formação de perigosas crateras e lagoas abandonadas.

Além de apontar as consequências da mineração, esse trabalho apresenta 

algumas medidas para que a atividade se desenvolvesse plenamente com uma redução 

23 AÇÃO popular contra a MBR. Jornal de Minas, Belo Horizonte, 11 de maio de 1974, p. 3.
24 PLAMBEL. A mineração na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Belo Horizonte: 1985. 
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dos impactos ambientais por ela causados. Dentre essas medidas, pode-se destacar: uma 

maior integração dos agentes institucionais envolvidos; um maior controle da atividade 

mineradora inserindo-a dentro de um planejamento integrado com os demais usos da 

RMBH (urbano, setor primário, áreas protegidas como patrimônio natural e cultural) e o 

estabelecimento de medidas de recuperação das áreas mineradoras visando a aproveitar 

os espaços com usos alternativos como pastagens, reflorestamento, área residencial, 

parques e áreas de lazer. 

 Para que essas medidas fossem aplicadas com sucesso, o relatório aponta a 

necessidade de estabelecimento de uma política para o setor mineral sob a forma de um 

plano diretor, com a criação de um conselho diretor de mineração para a RMBH, bem 

como uma maior conscientização da importância da atividade mineral junto aos 

municípios e a consequente obrigatoriedade de um plano de aproveitamento para as 

áreas mineradas. Para que os impactos ambientais fossem minimizados tornava-se 

necessária a exigência de emissão de pareceres por parte dos órgãos ligados à 

preservação do meio ambiente e de defesa do patrimônio cultural como pré-requisito 

para a expedição de licenças e a utilização de padrões alternativos de recuperação das 

áreas mineradas. Essas propostas indicam o reconhecimento, por parte do poder público, 

da forma desordenada e sem controle pela qual se davam as atividades mineradoras até 

então, o que estaria prejudicando inclusive a continuidade e os rendimentos dessas 

atividades.  

Enquanto esse reconhecimento da necessidade de adoção de medidas públicas 

por parte dos poderes públicos só se daria de forma mais sistematizada na década de 

1980, o JM iniciou sua campanha pela preservação da Serra do Curral ainda na década 

de 1970 e, não obstante a gravidade desse quadro, pouco se publicava em outros jornais, 

e as tentativas de solucionar os transtornos causados pela mineração surtiam escassos 

efeitos.

Com o intuito de chamar a atenção da população e dos responsáveis pelo 

problema, o JM escreveu um editorial intitulado “Hora de Reação”, no qual se pedia 

claramente a tomada de medidas para impedir os trabalhos da MBR na Serra do Curral, 

pois:

Em nome de um progresso discutível, a cidade está sendo vítima de um crime 
que não teve sua real extensão dimensionada. Em troca de um punhado de 
dólares (...) a Serra do Curral, uma das mais belas paisagens do Estado, está 
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sendo destruída com uma fúria espantosa por um grupo de trustes do mundo 
inteiro25.

O texto enumera ainda as terríveis consequências que cairiam sobre a cidade 

caso nenhuma providência fosse tomada: desabamento das casas em decorrência das 

explosões de dinamite, doenças pulmonares oriundas da poeira levantada com a 

mineração, a destruição da Mata do Jambreiro, uma das poucas remanescentes nas 

proximidades da cidade, a poluição das águas que abastecem Nova Lima. É de forma 

dramática que o editorial termina, afirmando que 

Agora, com a mesma resignação vamos aguardar a destruição da Serra, a 
mudança do clima, a alteração da paisagem. Enfim, o desfecho desse 
inominável crime ecológico. A imagem é forte, reconhecemos. Mas só há 
esperança se houver reação brutal, insistente e definitiva da população. 
Agora.26

Outras vezes, o jornal utilizava de tons mais amenos para exprimir sua posição 

contrária à destruição da Serra do Curral e às vezes a questão era abordada de forma 

diferente, ganhando contornos humorísticos. Certa vez, a coluna “Sem Reserva” (onde 

se concentravam os editoriais do JM) publicou uma matéria que informava sobre a 

invenção de uma história por dois jornalistas do Diário de Minas e Diário da Tarde com 

o objetivo, de acordo com o JM, de aumentar as vendas dos referidos veículos. A 

matéria versava sobre os ataques de uma onça nas proximidades do município de 

Raposos, onde uma menina de 12 anos teria sido devorada pelo animal27.

Comprovada a não veracidade da história, o jornalista do JM Serafim Grandval 

satirizou o acontecido reescrevendo a história e nela inserindo outros elementos, 

fazendo com que os acontecimentos então recentes sobre a destruição da Serra do 

Curral se fizessem presentes:  

A onça existe mesmo. Ela morava muito tranqüila e feliz bem no centro da 
Mata do Jambreiro, ali do outro lado da Serra do Curral, na virada pra Nova 
Lima e Raposos. Até que um dia chegaram os homens da MBR e começaram 
a tirar minério de ferro na base da explosão de dinamite. Todo dia era aquele 
barulho infernal, que botava todo mundo maluco. A mata virou uma zorra. 
Quando não era explosão, era aquela poeira vermelha, que a explosão 
provocava. Depois veio a sujeira dos córregos. Não havia mais onde matar a 
sede. Os córregos que não estavam sujos de minério, tinham secado28.

25 HORA de Reação. Jornal de Minas, Belo Horizonte, 27 de mar. de 1974, p. 1.
26 Idem, Ibidem. 
27A REPORTAGEM da reportagem. Jornal de Minas, 27 de jul. de 1974, p.3.
28A VERDADEIRA história da onça que deu bode. Jornal de Minas, 30 de jul. de 1974, p. 3.
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Na sequência da história, a onça teria encontrado os dois jornalistas para que 

publicassem em uma coluna do Diário de Minas suas reclamações em relação à 

destruição da Serra e da mata do Jambreiro, mas ao invés de fazê-lo, os jornalistas 

preferiram publicar a notícia de que ela havia atacado uma criança. Em relação a este 

episódio, o jornalista do JM também criou a sua versão, na qual a onça, com muita fome 

e sede por causa da destruição da Mata do Jambreiro, teria devorado não uma, mas 

várias crianças. A conclusão assemelha-se àquela das fábulas, com uma moral da 

história que afirma: “Cuidado com a MBR porque ela não é amiga de ninguém. Nem da 

onça”. 29

Outras vezes o cotidiano jornalístico ganhava um aspecto quase novelesco, como 

na narração das “aventuras” de um fotógrafo do JM em busca de um registro fotográfico 

impactante das atividades da MBR na Serra. Como a área de mineração encontrava-se 

fortemente protegida por seguranças, que impediam o acesso de qualquer um em busca 

de imagens, um fotógrafo do JM apresentou uma carteirinha do Exército da Salvação e 

disse estar lá em nome da Revista do Exército em busca de umas fotos. Os seguranças 

então permitiram que as fotografias fossem feitas, ajudando inclusive a carregar os 

equipamentos e posando para elas, achando que se tratava realmente de um fotógrafo do 

Exército Nacional, confundindo este com o Exército da Salvação, que era o que 

mostravam a carteirinha e uma revista apresentada pelo fotógrafo30.

De modo geral, contudo, as reportagens do JM mantinham o tom combativo e 

dramático e às vezes apelativo, como no caso da morte em serviço de um trabalhador da 

mineradora, na época em que o assunto da exploração da Serra do Curral pela empresa 

era discutido exaustivamente pelo jornal. Para chamar atenção para as ações prejudiciais 

da MBR, foi publicada uma enorme fotografia do operário morto, com os seguintes 

dizeres: “Homenagem da diretoria e funcionários da MBR” 31 . Essa mesma foto 

circularia ainda por mais alguns dias, acompanhada de mais reportagens combativas, 

agora acrescidas da foto de uma “vítima” da MBR.   

Em março de 1975, foi instituída na Assembleia Legislativa de Minas uma 

Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para apurar as atividades da MBR no estado. 

Entre marchas e contramarchas, a CPI convocou cerca de 48 pessoas para prestar 

depoimento,   dentre elas o prefeito Oswaldo Pieruccetti, o presidente da MBR no 

29 Idem, ibidem. 
30MBR, Exército da Salvação, Saldanha e CBD. Jornal de Minas, Belo Horizonte, 09 de ago. de 1974, 
p.3.
31 MBR mata e manda flores. Jornal de Minas, Belo Horizonte, 18 de ago. de 1974, p.3. 
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Brasil, e o presidente do JM. Muito se comentou no jornal acerca dessa CPI. Foram 

colhidos os depoimentos e elaborado um relatório que seria enviado à Câmara Federal 

para integrar outra CPI que investigava as multinacionais no Brasil. Os resultados da 

Comissão, no entanto, parecem ter sido de importância reduzida, pois pouco foi 

noticiado a seu respeito nos meses seguintes. Em fins de 1975, as notícias contra a 

atuação da MBR na Serra do Curral começaram a escassear, como se o fracasso da CPI 

houvesse também abatido um pouco o ânimo do jornal em combater a multinacional. 

Em 1976, em mais um editorial, o jornal relembra os mais de dois anos durante 

os quais se dedicou às campanhas contra a destruição da Serra do Curral. Não obstante, 

praticamente nada havia mudado desde então, e a MBR teria saído incólume a todas as 

denúncias e tentativas de apurar as suas atividades, ao mesmo tempo em que as 

consequências da mineração se tornariam mais graves para a cidade, cada vez mais 

“desprotegida” com o rápido rebaixamento do perfil da Serra32.

Basta lançar um rápido olhar para as manchetes dos primeiros meses de 1977 

para chegar à conclusão de que muito pouca coisa mudou desde as primeiras denúncias 

do JM. As explosões de dinamite e a poeira continuam a preocupar os moradores das 

áreas vizinhas, persistem a destruição acelerada da Serra do Curral e os protestos de 

alguns, embora(?) os índices de poluição da Região Metropolitana continuassem a 

crescer sem que nenhuma medida eficaz fosse tomada. 

Uma notícia viria reacender o ímpeto combativo do JM: o pedido, feito pela 

MBR ao Instituo Estadual de Florestas (IEF) em 1977, de autorização para o desmate de 

43,92 hectares de florestas nativas na Mata do Jambreiro. Esse desmate seria feito para a 

ampliação das barragens da empresa, que se encontravam assoreadas33. De acordo com 

o Advogado-Geral do Estado, era recomendável a consulta a COPAM (Comissão de 

Política Ambiental) e o IEF possuía bases legais para negar o pedido, embora a decisão 

final coubesse somente ao Governo Federal. 

Essa intenção da MBR de desmatar parte da Mata do Jambreiro originou uma 

série de protestos em defesa da mata. Políticos, ambientalistas, artistas, a população em 

geral e o próprio jornal manifestaram-se abertamente contra os propósitos da 

mineradora. Os protestos intensificaram-se após o parecer favorável ao desmatamento 

concedido pela COPAM. O então presidente da CDL (Clube dos Diretores Lojistas), 

Ronaldo Ferretti, declarou que: 

32 CIDADE nua. Jornal de Minas, Belo Horizonte, 17 de jun. de 1976, p.3. 
33 MBR quer desmatar e inundar 43 hectares da Mata do Jambreiro. Jornal de Minas, Belo Horizonte, 27 
de maio de 1977, p.1.  
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O momento é de lamento, revolta e vergonha. O que presenciamos, no caso 
do desmate criminoso de dez hectares na Mata do Jambreiro pela empresa 
Minerações Brasileiras Reunidas – MBR é uma antevisão apocalíptica do que 
será a cidade que nossos filhos habitarão dentro de poucos anos. Viver em 
Belo Horizonte será, a partir de 1985 – quando a multinacional, saciada em 
sua ganância de lucro fácil e amoral, sair da Serra do Curral – uma aventura 
temerária. A capital perderá seu único respiradouro e, em seu lado leste, só 
existirão crateras.34    

 O JM, em sinal de protesto contra a decisão da COPAM, passou a circular com 

uma faixa negra e uma pequena mensagem de protesto que duraria enquanto não 

passasse “a crise de falta de dignidade em alguns setores da vida pública do Estado”35.

E o jornal forneceu também todo o seu apoio à Ação Popular que foi empreendida para 

barrar o desmate da Mata do Jambreiro, oferecendo ajuda na infraestrutura necessária 

para a coleta das assinaturas dos cidadãos interessados36. A Ação conseguiu mais de 45 

mil assinaturas, e foi encaminhada aos órgãos competentes.  

A grande mobilização gerada em torno da defesa da Mata do Jambreiro deixa 

entrever que o envolvimento da população com as questões ambientais era cada vez 

maior, e isso também é perceptível por meio das reportagens do jornal, que 

anteriormente reproduzia quase que exclusivamente o posicionamento de políticos e 

especialistas e passa a perguntar às pessoas o que elas pensam sobre o assunto, 

incluindo opiniões acerca dos problemas ambientais vividos pela cidade37.

O jornal reconhece ainda que: 

Protestando, através da Ação Popular, contra a eventualidade com que 
dispam a cobertura vegetal do Jambreiro, os belo-horizontinos manifestam 
seu inconformismo com a destruição da Serra do Curral. A mesma empresa 
que sacrificou a paisagem (e, com a destruição do segmento da montanha, 
alterou o clima da cidade) de Belo Horizonte pretendendo agora arrancar as 
árvores. O propósito é o mesmo: facilitar a retirada do rico mineral de ferro 
da jazida de Águas Claras38.

Passados esses momentos de revolta que se seguiram à decisão da COPAM e 

depois de assegurada a proteção da Mata do Jambreiro, que foi transformada em parque 

florestal pelo Governador do Estado em julho de 1977 39 , voltam a ser bastante 

reduzidas as notícias relacionadas à Serra do Curral. Nos dois últimos anos da década de 

34 CDL vê desmate do Jambreiro: o momento é de lamento, revolta e vergonha. Jornal de Minas, Belo 
Horizonte, 13 de jul. de 1977, p.1. 
35 Jornal de Minas, Belo Horizonte, 10 de jul. de 1977, p.1. 
36 POVO responde à inconseqüência com Ação Popular.  Jornal de Minas, Belo Horizonte, 13 de jul. de 
1977, p.3. 
37 O QUE o povo pensa do desmatamento. Jornal de Minas, Belo Horizonte, 31 de maio de 1977, p.6. 
38 CONSCIÊNCIA de protesto em todo país. Jornal de Minas, Belo Horizonte, 21 de jul. de 1977, p.3. 
39 GOVERNADOR atendeu ao apelo popular: Mata do Jambreiro é parque florestal. Jornal de Minas,
Belo Horizonte, 22 de jul. de 1977, p.3. 
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1970, as atenções se voltam para a série de greves que acontecem na cidade e no Estado 

e para as discussões acerca da anistia e da redemocratização do país.

É importante, todavia, que se façam algumas observações em relação às 

reportagens do JM que foram discutidas nesse trabalho. Primeiramente, o que se 

observa logo de início, é que as várias campanhas de defesa da Serra encampadas pelo 

jornal quase nunca aparecem dissociadas de um ataque direto à MBR e as suas 

atividades mineradoras no Projeto Águas Claras. Muitas vezes, as críticas à empresa 

eram também direcionadas a outras multinacionais que atuavam na RMBH como a 

fábrica de cimento Itaú, a Mannesmann e a fábrica de cigarros Souza Cruz, enquanto 

outras empresas igualmente poluidoras, porém estatais, como era então a Companhia 

Vale do Rio Doce, estavam não só imunes aos ataques como também eram grandemente 

elogiadas pelo JM40. As brigas do jornal aparentavam ser, em certos momentos, mais 

uma luta contra as empresas de capital majoritariamente estrangeiro que contra os 

métodos altamente predatórios de extração de minério na Serra ou os altos índices de 

poluição causados por fábricas como a Itaú ou a Mannesmann.  

Outro exemplo que ilustra muito bem esse argumento diz respeito às denúncias 

do JM contra a inatividade da empresa Ferro de Belo Horizonte S/A (Ferrobel), 

mineradora de economia mista criada pela Prefeitura de Belo Horizonte em 1961, que 

extraia minério de ferro principalmente na região localizada na Serra do Curral, ao 

fundo de onde hoje se localiza o Parque das Mangabeiras. O jornal chegou a fazer 

violentos ataques contra a predominância da MBR nas jazidas da Serra em detrimento 

da Ferrobel, chegando a afirmar que a multinacional estaria furtando os móveis de 

escritório da empresa municipal 41 . Essa denúncia foi imediatamente negada pela 

Ferrobel, que alegou que a MBR estava utilizando apenas provisoriamente seus 

escritórios, mediante contrato de locação.  

A posição do jornal aparece muitas vezes explicitada em diversos editoriais, 

principalmente naqueles que procuravam causar algum impacto e que ocupavam 

inteiramente a capa do jornal. Um desses editoriais, que o próprio JM chamaria 

“editorial da verdade”, circulou no dia 06 de setembro de 1974 e anunciou solenemente 

a não circulação do jornal no dia seguinte, data comemorativa da independência do 

Brasil, “como forma de protesto pacífico contra as distorções e as traições que se 

40 VALE adota medida exemplar contra a poluição. Jornal de Minas, Belo Horizonte, 17 de maio de 
1974, p.5. 
41 ATÉ os móveis da Ferrobel foram furtados pela MBR. Jornal de Minas, Belo Horizonte, 26 e 27 de 
maio de 1973, coluna Sem Reserva, p.3. 
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cometem hoje contra a emancipação política e econômica do povo mineiro42”. Esse 

texto defendia que Minas havia perdido sua proeminência política e econômica em 

relação ao país desde o golpe militar em 1964 em decorrência, dentre outros fatores, da 

perda de estabelecimentos bancários, que haviam transferido suas sedes para outros 

estados, e principalmente, pela atuação expressiva de empresas estrangeiras em 

detrimento das empresas de capitais nacionais.  

Dentre esses “crimes” contra a política e a economia nacionais, o editorial 

afirma ser o caso da MBR, anteriormente chamada Hanna Corporation, “o mais 

escandaloso de todos”, pois não obstante o Projeto Águas Claras houvesse sido 

condenado anteriormente por dois governos brasileiros e até pelo Exército por meio de 

um estudo realizado pelo Conselho de Segurança Nacional, o mesmo teria sido 

aprovado de forma misteriosa e estaria sendo executado.

O editorial segue fazendo um questionamento e um apelo pela tomada de atitude 

dos segmentos da sociedade interessados no desenvolvimento da economia mineira: 

Nesse caso especial do escândalo da MBR, que já nos tirou quase tudo, (...) 
deve-se registrar a covardia (ou canalhice?) coletiva das entidades das classes 
produtoras mineiras, que não dão um pio diante do assalto à nossa economia. 
Onde está a Associação Comercial de Minas, que representou um papel 
importantíssimo e brilhante na luta pelo monopólio estatal do petróleo? E a 
Federação das Indústrias (...)? E a Assembléia, a Câmara dos Vereadores, o 
governo do Estado, a Prefeitura Municipal? Onde estão todos que não dizem 
nada? 

A situação do estado mineiro, da forma pela qual era vista pelo editorial, era 

acima de tudo de inegável crise, não só de competência e de corrupção, mas também 

daquilo por ele chamado de “entreguismo fácil” e omissão perante os “trustes 

multinacionais”. Imperava ainda, de acordo com o jornal, uma situação em que ninguém 

se pronunciava sobre a situação, parecendo haver uma verdadeira “conspiração do 

silêncio”. 

Parece ter sido bastante comentado o referido editorial, pois as edições do JM 

daquele dia se esgotariam rapidamente, levando o jornal a republicá-las no dia 08 de 

setembro seguinte. Outros editoriais como esse seriam depois publicados, mas a fonte 

de denúncias diárias quase que inesgotável eram sem dúvida os pequenos, mas quase 

sempre combativos editoriais da coluna “Sem Reserva”. 

Dessa forma, na defesa da Serra do Curral feita pelo JM, o argumento ecológico 

nunca aparece isolado do argumento relacionado à defesa de uma política econômica 

42 Sem título. Jornal de Minas, Belo Horizonte, 06 de set. de 1974, p.1.  
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que privilegiasse o capital nacional em detrimento das empresas multinacionais. Nesse 

sentido, a guerra do jornal contra a MBR deve ser contextualizada, levando-se em conta 

a situação política e econômica pelas quais passava o país naquele momento, assim 

como o fato de muitas vezes ser mais uma guerra contra a empresa multinacional que 

uma defesa da Serra do Curral por motivos predominantemente ecológicos.  

Feitas essas observações, não se pode, porém, retirar todos os méritos do JM no 

sentido de alertar a população e o poder público para a rápida destruição da Serra e suas 

consequências para a população belo-horizontina. Principalmente porque ele parecia ser 

um dos poucos a fazê-lo frequentemente e abertamente. 

Em 1979, seria criada a Associação dos Amigos da Serra do Curral, depois 

transformada em Associação Ambientalista da Serra do Curral, uma organização não 

governamental voltada para a defesa desse marco paisagístico. Inicialmente seus 

objetivos giravam em torno da defesa do perímetro da Serra protegido como patrimônio 

federal, mas ao longo do tempo a associação ampliaria suas ações para toda a área de 40 

km da Serra, incluindo outros municípios vizinhos (BATISTA, 2004).

Conclusão

Ao estudar as principais manifestações em defesa da Serra do Curral, foi 

possível perceber uma grande diversidade de opiniões e de interesses que giravam em 

torno dos protestos contra a destruição desse que é considerado símbolo da cidade e um 

dos seus marcos paisagísticos mais importantes. Além de símbolo, a Serra do Curral 

mostrou ser também lugar de conflitos de interesses e alvo de muitas disputas, cada qual 

querendo apropriar-se dela com base em seus próprios interesses. Tentar captar essa 

diversidade de apropriações foi um dos grandes desafios desse trabalho.

Por meio desse estudo procurou-se uma melhor compreensão do contexto 

histórico e ambiental da cidade nos anos 1970, bem como a forma como esse contexto 

articulava-se com o tema proposto, não obstante a escassez de trabalhos envolvendo a 

história da cidade nesse período. O grande volume de fontes nos jornais da época veio, 

nesse caso, preencher essas lacunas. 
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A metamorfose de uma paisagem: a construção, o 
apogeu e o processo de descaracterização do Bairro 

Lagoinha

The metamorphosis of a landscape: the construction, the apogee and 
mischaracterization process of District Lagoinha 

Brenda Melo Bernardes
Alessandro Borsagli

Resumo: O propósito deste artigo é analisar as alterações urbanas, verificadas ao longo 
de décadas no bairro Lagoinha, em consequência das constantes ampliações viárias 
realizadas na região que têm ocasionado impactos sociais, econômicos, ambientais e 
históricos no bairro. Localizado na porção norte de Belo Horizonte, o bairro apresenta 
características singulares devido à sua localização estratégica adjacente à área central e 
por desempenhar, atualmente, importante papel de conexão entre o Centro e o Vetor 
Norte. Direcionando melhorias, prioritariamente, ao seu sistema viário em detrimento a 
qualidade do seu ambiente com foco na população local e nas suas relações 
socioespaciais. Dessa forma, o estudo compreende a evolução do seu processo de 
ocupação, bem como suas transformações urbanas, face ao cenário atual de degradação 
em que se encontra o bairro. 

Palavras-chave: Bairro Lagoinha. História. Transformações espaciais.

Abstract: The purpose of this article is to analyze the urban changes, observed over 
decades in the district Lagoinha, as a result of the constant road expansions undertaken 
in the region that have caused impacts on social, economic, environmental and historic 
neighborhood. Located in the northern portion of Belo Horizonte, the district has unique 
characteristics due to its strategic location adjacent to the central area and play 
nowadays an important role in the connection between the Center and North Vector, 
which has targeted improvement primarily to its road system over the quality of their 
environment with a focus on local people and their socio-spatial relations. Thus, the 
study comprises the development of the process of occupation, as well as their urban 
transformations over the current scenario of degradation in which the home 
neighborhood.

Keywords: District Lagoinha. History. Spatial changes. 
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Introdução

Belo Horizonte foi construída para ser um modelo de urbs no infante Brasil 

Republicano. Projetada pela equipe do Engenheiro Aarão Reis, a planta da nova capital 

apresentava um traçado racional e positivista que, de fato, rompia profundamente com a 

herança colonial ainda viva na sociedade brasileira. A nova capital edificada em apenas 

quatro anos no local indicado pela Comissão Construtora da Nova Capital (CCNC), 

arrasou por completo o arraial do Curral del Rey, fundado no início do Século XVIII. 

Às margens da cidade planejada estava a zona suburbana que, apesar de também 

ter sido planejada, não apresentava um ordenamento racional como a zona urbana. 

Adversa à intenção de crescimento centro-periferia, conforme os planos de Aarão Reis 

para a nova capital, a ocupação no sentido periferia-centro resultou em uma zona urbana 

em grande parte despovoada, enquanto a zona suburbana recebia a população que era 

vedada a compra de lotes dentro da área delimitada pela Avenida do Contorno, antiga 

Avenida 17 de Dezembro. Desse grupo vedado à ocupação dentro dos limites da zona 

urbana faziam parte os funcionários públicos de baixo escalão, os imigrantes e os 

pequenos comerciantes, entre outros. 

Na zona suburbana os bairros Lagoinha, Floresta e o povoado do Calafate se 

destacaram dos demais, recebendo grande parte do contingente populacional que se 

fixou na nova capital. A Lagoinha, foco de estudo do presente artigo, pelo fato de 

ocupar uma posição estratégica adjacente à área central, figurando como um 

prolongamento da mesma na primeira metade do Século XX tem sofrido alterações em 

sua paisagem urbana ao longo de décadas devido à constante ampliação do seu sistema 

viário, o que tem ocasionado impactos na região como o processo de perda de referência 

histórico–cultural e a desvalorização econômica da área devido às inúmeras 

desapropriações realizadas. Dessa forma, a análise histórica do processo de formação da 

Lagoinha e de sua evolução urbana de ocupação é justificada para compreensão do 

contexto atual de decadência em que se encontra o bairro. 

Para se compreender o processo de formação do bairro Lagoinha se fez 

necessária a análise dos relatórios oficiais dos prefeitos, além dos artigos, teses e 

reportagens publicadas sobre o bairro, em contraposição aos relatórios oficiais. As 

Plantas, confeccionadas ao longo de décadas, foram fundamentais para estruturação do 

processo de formação do bairro pelo fato de terem sido elaboradas em conformidade 

com as obras que estavam em curso na capital, além dos inúmeros registros fotográficos 
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que permitiram uma melhor compreensão da profunda mudança espacial que passou 

Belo Horizonte nesse período, em particular a região da Lagoinha. 

De acordo com Corrêa (2000), “o espaço urbano é um reflexo tanto de ações que 

se realizam no presente como também daquelas que se realizaram no passado e que 

deixaram suas marcas impressas nas formas espaciais do presente”.

O mesmo Corrêa observa que os agentes formadores do espaço urbano são 

responsáveis pelas constantes mudanças que ocorrem na paisagem urbana, pois: 

A ação destes agentes é complexa, derivando da dinâmica de acumulação de 
capital, das necessidades mutáveis de reprodução das relações de produção, e 
dos conflitos de classe que dela emergem. A complexidade da ação dos 
agentes sociais inclui práticas que levam a um constante processo de 
reorganização espacial que se faz via incorporação de novas áreas ao espaço 
urbano, densificação do uso do solo, deterioração de certas áreas, renovação 
urbana, relocação diferenciada da infraestrutura e mudança, coercitiva ou 
não, do conteúdo social e econômico de determinadas áreas da cidade. 
(CORREA, 1993, p.11) 

Sendo assim, pode-se dizer que as mudanças físico-espaciais da capital, 

patrocinadas pelo Poder Público, tanto estadual quanto municipal, ao longo das décadas, 

são visíveis na paisagem urbana de Belo Horizonte. Em particular na região do bairro da 

Lagoinha, fragmentada pela abertura da Avenida Antônio Carlos no final da década de 

1930 para a melhoria do acesso à região da Pampulha e Venda Nova e da construção do 

Complexo da Lagoinha no início da década de 80, que demoliu parte considerável do 

bairro para a sua construção, levando a uma perda de identidade social e cultural por 

grande parte da população. 

1 - Belo Horizonte e os processos de formação da Lagoinha

De acordo com o plano concebido por Aarão Reis, a cidade de Belo Horizonte 

deveria ser constituída por três zonas: a urbana, a suburbana e as colônias agrícolas. A 

zona urbana, delimitada pela Avenida do Contorno, caracterizava-se pela rigidez do 

traçado e por abrigar as funções administrativas e os funcionários do Estado (SOARES, 

2001, p.10). Dentro do traçado planejado foram definidas as funções de cada Seção 

Urbana, nos moldes positivistas de “cada coisa em seu devido lugar”, um caminho para 

a orientação ética da vida social. A zona suburbana contrastava-se com a urbana (Figura 

1) devido ao predomínio do traçado irregular e pela condição de ocupação distinta 

dividida em chácaras, que abrigavam uma população de médio e alto poder aquisitivo, e 

em vilas operárias ou residências isoladas, habitadas por uma classe de baixo poder 
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aquisitivo. A área rural, nomeada de cinturão verde, deveria abrigar colônias agrícolas, 

para abastecimento alimentício da cidade (AGUIAR, 2006, p.16). 

Figura 1 - Planta Geral de Belo Horizonte, 1895 (Clique para visualizar o 
documento original)
FONTE: Museu Histórico Abílio Barreto - FMC 

Apesar da intenção de crescimento urbano no sentido do centro para a periferia, 

condizente com o plano de Aarão Reis, a área central apresentava uma menor ocupação 

populacional, se comparada à zona suburbana (VILLAÇA, 2001, p.26). É nesse 

contexto histórico que se insere o Bairro Lagoinha, situado na região Pericentral de Belo 

Horizonte, antiga zona suburbana. 

A região da Lagoinha remonta ao arraial do Curral del Rey, mais precisamente 

onde existiu uma ponte de madeira sobre o Arrudas, responsável pela ligação da estrada 

que partia de Venda Nova e Diamantina com o arraial. A estrada passava pela margem 

esquerda do córrego da Lagoinha, na confluência deste curso d’água com o Ribeirão 

Arrudas e, a partir daí, seguia, aproximadamente, o traçado da Avenida Afonso Pena e 

tinha continuidade pela Rua General Deodoro, uma das principais do arraial. Assim 

como outros locais da antiga freguesia do Curral Del Rey, o nome Lagoinha foi 

mantido, quando da construção da Nova Capital. 

O local onde surgiu o bairro Lagoinha foi englobado na 6ª Seção suburbana pela 

CCNC, quando da confecção da planta cadastral em 1895. É interessante observar que a 

zona suburbana foi inicialmente criada para servir de transição entre a zona urbana e a 

região dos sítios, que forneceriam os viveres necessários para a nova capital. 
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Situado na região Noroeste de Belo Horizonte, o bairro teve como primeiros 

residentes imigrantes (italianos, sírios, árabes, libaneses, judeus e portugueses) que 

vieram para a região em busca de trabalho. Esse fator impulsionou a formação de 

estabelecimentos comerciais e a diversidade social do bairro (SILVEIRA, 2005, p.62). 

O desenvolvimento da VI Seção suburbana, a mais povoada nos primeiros anos 

da nova capital era notável, proporcionado pelos preços mais módicos dos lotes, além 

do fato da zona Suburbana apresentar uma legislação mais branda em relação à 

ocupação e urbanização, ao contrário do que acontecia na zona urbana compreendida 

dentro da Avenida do Contorno. A vizinhança com o bairro do comércio (Figura 2), 

primeira região delimitada pela CCNC para o desenvolvimento urbano, junto com o 

bairro dos Funcionários também proporcionou o desenvolvimento urbano e comercial1.

Figura 2 - O bairro Lagoinha em destaque na Planta Cadastral de 1928. Ao 
lado do limite político-administrativo do bairro, às margens do Ribeirão 
Arrudas estão o Mercado Municipal e parte da região central. (Clique para 
visualizar o documento original)
Fonte: Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte 

É interessante observar que o bairro se desenvolveu na vertente do córrego da 

Lagoinha e na margem esquerda do córrego do Pastinho e do Ribeirão Arrudas, no qual 
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pela ponte da Rua Berilo-Acre. 
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a várzea também foi ocupada pelo bairro. Esse trecho, cujo marco referencial é a Praça 

Vaz de Melo, era um dos locais mais afetados pelas enchentes periódicas do Arrudas ao 

longo do Século XX, que arrasavam a região central de Belo Horizonte. 

Os bairros da Lagoinha e o povoado do Calafate eram os bairros mais populosos 

de Belo Horizonte e influenciavam os núcleos populacionais que existiam no seu 

entorno. A grande maioria dos bairros ou vilas que se formaram entre 1897 e 1913, 

período de incorporação das colônias agrícolas à zona suburbana, eram pouco 

populosos. Era notável a precariedade do saneamento básico e do transporte público na 

zona suburbana, tendo em vista que os investimentos públicos eram direcionados, 

prioritariamente, para a zona urbana planejada.

É bom ressaltar que a malha urbana de Belo Horizonte não cresceu do centro 

para a periferia, como planejado pela CCNC, e sim da periferia para o centro. Enquanto 

a zona suburbana se expandia cada vez mais para a periferia (Figura 3), agregando em 

pouco tempo as vilas e as antigas colônias agrícolas, a zona urbana ainda apresentava 

grandes vazios urbanos. Verifica-se, dessa forma, que o bairro Lagoinha desde o início 

de sua formação, já era testemunho do abandono dos dirigentes em relação ao 

direcionamento de melhorias urbanas para a área. Infraestruturas básicas como 

iluminação, transporte e rede de água chegaram tardiamente, a partir da década de 30. 

Figura 3 - Cidade de Belo Horizonte áreas edificadas 
entre 1900 e 1940. 
Fonte: Villaça, 2001. 
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Em função da sua localização, adjacente à área central, e proximidade às 

colônias agrícolas, o bairro Lagoinha fazia o abastecimento alimentício da cidade, sendo 

assim, reconhecido por suas características relevantes de subcentro e importante 

corredor de passagem. O Mercado Municipal de Belo Horizonte surgiu nesse contexto, 

construído na Praça 14 de Fevereiro, atual Praça Rio Branco, entre os anos de 1899 e 

1900. Posteriormente ele foi demolido e transferido para onde se situa o atual Mercado 

Central, na década de 1920 (AGUIAR, 2006, p.161). Ao lado do Mercado, na vertente 

esquerda do Ribeirão Arrudas pertencente ao bairro estava o Pasto da Prefeitura, local 

destinado as tropas de muares que traziam mercadorias e víveres para serem 

comercializados no Mercado. O pasto foi urbanizado na década de 1920 e em parte das 

terras foi construído o bairro operário da Concórdia, vizinho a Lagoinha. No final da 

década de 20 o bairro da Lagoinha já estava consolidado como um importante centro 

comercial e de articulação entre a zona urbana e os bairros e as vilas que surgiam na 

região norte da capital. 

Com a inauguração do Aeroporto da Pampulha em 1933, a região da Lagoinha 

passou a exercer uma importante conexão viária que era feita através da Estrada Velha 

da Pampulha, cujo início se dava na Rua Itapecerica. O bairro se figurava como um dos 

mais populosos da zona suburbana de Belo Horizonte, porém, sofria com a falta de 

saneamento causada pela ocupação desenfreada da várzea do córrego do Pastinho, na 

sua confluência com o Ribeirão Arrudas e, principalmente, das vertentes do córrego da 

Lagoinha, canalizado na segunda metade da década de 1930. Com a sua canalização 

fechada teve o início da abertura da Avenida Pedro I desde a Praça Vaz de Melo (Figura 

4) até o cruzamento da Rua Formiga, com a finalidade da melhoria da comunicação dos 

bairros e vilas que surgiam em direção a Pampulha. O primeiro trecho da Avenida foi 

aberto em 1935, segundo os documentos oficiais do período: “Rasgou-se a Avenida 

Pedro I, da Rua Formiga até a Rua Adalberto Ferraz, com a canalização do córrego da 

Lagoinha, numa extensão de 725 metros. Os serviços se desenvolvem em direção a 

Avenida do Contorno” (RELATÓRIO, 1936, p.57). 

A canalização completa do córrego da Lagoinha permitiu não só a abertura da 

Avenida Pedro I, renomeada Avenida Antônio Carlos na década de 40, mas também a 

urbanização das várzeas do curso d’água e o saneamento do populoso bairro da 

Lagoinha, ficando a cidade com mais uma saída para a região da Pampulha e Venda 

Nova, além das Ruas Itapecerica e Formiga (RELATÓRIO, 1937 p.103). 
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Figura 4 - Praça Vaz de Melo em 1930. 
Fonte: Arquivo Público Mineiro 

Na administração do Prefeito Juscelino Kubitschek de Oliveira (1940-1945), 

com a construção do Complexo da Pampulha, no entorno da represa construída por 

Octacílio Negrão de Lima fez se necessária a melhoria do acesso a região, feito 

exclusivamente pela estrada municipal que partia da Rua Itapecerica, estreita e sem 

possibilidade de alargamento devido ao adensamento do seu entorno. Optou-se pela 

extensão da Avenida Pedro I, aberta na década anterior, da Praça Vaz de Melo até a Rua 

Formiga, desapropriando aproximadamente 6.500 metros de extensão e 125 metros de 

largura desde a Rua Formiga até a barragem da Pampulha2.

Tal obra fazia parte das grandes Avenidas Radiais, que visava não só a melhoria 

do acesso a Pampulha através de um grande eixo viário, mas também a extensão das 

Avenidas Amazonas, Francisco Sá, Afonso Pena e Pedro II e a abertura das Avenidas 

Teresa Cristina e Silviano Brandão, todas em fundo de vale (Avenidas Sanitárias), com 

exceção da Afonso Pena. O prolongamento da Avenida Pedro I, posteriormente 

denominada Antônio Carlos consolidou a fragmentação do bairro da Lagoinha, que 
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viria a atingir o ápice do seu adensamento com a construção do bairro Popular 

(Conjunto IAPI) na mesma década.       

Ainda na gestão JK foi construída uma segunda ponte sobre o Ribeirão Arrudas 

para a melhoria da ligação entre a região e a área central, além da abertura da Rua Pedro 

Lessa para criação do acesso a Vila Santo André (APCBH, 1941, p.27). Essa abertura 

viária constituiu, posteriormente, um elemento fragmentador das Favelas Vila Senhor 

dos Passos e da Pedreira Prado Lopes, definindo distintos territórios.

Em 1949, surgiu no final da Avenida Pedro II, a Feira dos Produtores da 

Lagoinha, transferida na década de 80 para o bairro Cidade Nova, devido à demolição 

do prédio para a construção da estação do metrô. De qualquer modo, no bairro Lagoinha 

verifica-se que a ausência de espaços destinados ao encontro e lazer, fez com que locais 

como feiras e a Praça Vaz de Melo desempenhassem esse papel historicamente 

(FREIRE, 2009, p.116).

O processo de metropolização de Belo Horizonte iniciado a partir da década de 

1950 viria a atingir diretamente a região da Lagoinha, no que diz respeito ao tráfego de 

veículos e pedestres, visto que pelo bairro passava grande parte do fluxo de veículos que 

se dirigia a região norte da capital e as cidades limítrofes ao norte do município. Tal 

problema era agravado pelo fato das duas linhas férreas que atendiam Belo Horizonte, a 

Estrada de Ferro Central do Brasil (EFCB) e a Rede Mineira de Viação (RMV) 

atravessarem o bairro, causando acidentes semanais nas passagens de nível e 

bloqueando o fluxo do trânsito quando da passagem das composições, na Praça Vaz de 

Melo e na Avenida do Contorno. 

Na primeira metade da década de 1960, na gestão do Prefeito Jorge Carone, os 

trilhos da RMV que atravessavam o bairro foram removidos e unificados com os trilhos 

da EFCB na Avenida do Contorno, suprimindo as perigosas passagens de nível da Praça 

Vaz de Melo e Rua Berilo (Figura 5), nesse mesmo período foram feitas as obras de 

rebaixamento da Avenida Nossa Senhora de Fátima, que amenizaram os alagamentos 

em parte da Lagoinha, Avenida Pedro II e Rua Berilo. Tais obras marcariam o início das 

intervenções urbanas por parte do Poder Público que alterariam profundamente a 

fisionomia do bairro nos anos seguintes. 
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Figura 5 - Remoção dos trilhos na Praça Vaz de Melo (Clique para 
visualizar o documento original)
Fonte: Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte / AB.00.00.00-
2716d 

Figura 6 - Rua do Ramal em 1963. (Clique para visualizar o 
documento original)
Fonte: Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte / AB.00.00.00-
2713d 
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É importante observar que a região, antes atravessada pelos trilhos da RMV e da 

EFCB, era a principal articulação do vetor norte de Belo Horizonte com a região central, 

através das Avenidas Pedro II e Antônio Carlos. Apesar da unificação dos trilhos, os 

congestionamentos continuaram constantes e a solução adotada pelo Poder Público para 

tentar solucionar o problema foi a construção do Viaduto da Rodoviária na segunda 

metade da década de 60, eliminando as duas passagens de nível da Avenida do 

Contorno, no trecho limítrofe ao bairro, para se atingir a região central. Os viadutos, 

construídos às pressas, viriam a selar o destino do bairro, encravado na principal saída 

para o vetor norte da capital, atestando a política urbana adotada pelo Poder Público, a 

partir de então, tendo o automóvel como seu protagonista. A partir desse momento a 

região da Lagoinha, marginalizada pelo Poder Público e por parte da sociedade, carente 

de investimentos e abandonada pelo Estado, passa a ser vista como um entrave no 

desenvolvimento da emergente metrópole, sofrendo descaracterizações constantes, 

inicialmente com a construção dos viadutos e conclusão do Túnel da Lagoinha na 

primeira metade da década de 70 e, posteriormente, com a construção do Complexo 

Viário na primeira metade da década de 80, cujo marco principal dessa profunda 

mudança espacial é a demolição da Praça Vaz de Melo e adjacências no período 1981-

1986.

Desde então, na porção do bairro cuja intervenção urbana por parte do Poder 

Público foi profunda predominam os grandes vazios urbanos, no caso da Lagoinha são 

as áreas livres criadas pela construção do Complexo, com suas avenidas de ligação e os 

viadutos, cujos vazios foram reduzidos à condição de remanescentes das ações de 

adaptação da metrópole (MEYER, GROSTEIN, 2000, p.36).    

1.1. As intervenções viárias e o processo de degradação da Lagoinha

O processo de formação da Lagoinha está diretamente relacionado com a sua 

localização estratégica, devido ao importante papel de conexão desempenhado pela 

região entre o Centro e o Vetor Norte de Belo Horizonte. O bairro, compreendido por 

limites difusos, ao mesmo tempo em que ocupa posição privilegiada por sua 

proximidade em relação à área central, incorpora barreiras à conectividade claramente 

definidas pelo Ribeirão Arrudas, pela Avenida do Contorno e pela linha férrea, que 

segregam fisicamente e em prioridade de investimentos públicos as porções norte e sul 

do município. 
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O bairro, desde o início do processo de ocupação, caracterizava-se por uma 

posição de isolamento em função da condição pantanosa da região, devido à presença 

do Ribeirão Arrudas e dos córregos da Lagoinha e Pastinho, além do seccionamento 

causado pela linha férrea. Outros fatores como a proximidade a favela Pedreira Prado 

Lopes, da Vila Senhor dos Passos (antigo Buraco Quente) e ao Cemitério do Bonfim 

tem sido determinantes na definição das características singulares do bairro (FREIRE, 

2009, p.120). 

A intensificação do fluxo no sentido norte-sul e sua importância como eixo 

viário tem definido cada vez mais sua característica como corredor de passagem e 

ocasionado impactos negativos na qualidade do seu ambiente urbano sob os aspectos 

social, econômico e histórico, em função da constante ampliação do seu sistema viário 

verificado ao longo de décadas. 

Ao relacionar a implantação de infraestruturas viárias com o processo de 

evolução urbana de ocupação do bairro verifica-se que o prolongamento da Avenida 

Antônio Carlos (Figura 7) até a Pampulha consolidou o vetor Norte como um dos 

principais eixos de expansão no processo de metropolização de Belo Horizonte. 

Figura 7 - Avenida Antônio Carlos e Rua Formiga em 1941, ano do prolongamento da 
avenida até a barragem da Pampulha. À esquerda o terreno onde se construiu o Bairro 
Popular (Conjunto IAPI). (Clique para visualizar o documento original)
Fonte: Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte/C.13/x-q-001 
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Do ponto de vista histórico, de acordo com Silveira (2005), até por volta da 

década de 1940, a Rua Itapecerica exercia a função de porta principal de entrada e saída 

do bairro Lagoinha e estabelecia uma importante conexão viária para as regiões de 

Venda Nova, Lagoa Santa, Santa Luzia e Vespasiano. 

A partir da década de 1940, a definição clara do eixo de articulação ao Norte, 

desempenhado pela Avenida Antônio Carlos, e a Oeste, definido pelo prolongamento da 

Avenida Amazonas até a Cidade Industrial, exerceram grande influência na 

consolidação do modelo radioconcêntrico e marcou o início de formação do 

Aglomerado Metropolitano de Belo Horizonte, caracterizado pela conurbação dos 

municípios vizinhos e pela forte relação de dependência estabelecida entre o centro e 

periferia (TONNUCI FILHO, 2012, p.185). 

Após essas intervenções viárias, inúmeras outras obras públicas foram realizadas 

em função da localização estratégica da região como a implantação do Túnel Lagoinha-

Concórdia, iniciado em 1948 e finalizado em 1971, a conclusão do Terminal Rodoviário 

na década de 1970, o Complexo Viário da Lagoinha construído na década de 1980 e o 

Trem Metropolitano em 1986 (FREIRE, 2009, p.125). 

A Rua Itapecerica, que inicialmente era a de maior movimento devido à linha de 

Bondes, foi substituída pelo fluxo intenso de veículos na Avenida Antônio Carlos e no 

Complexo Viário da Lagoinha. 

Essas obras públicas é que marcaram o início do processo de descaracterização 

do bairro no que concernem às questões relativas às barreiras urbanas que impactam 

negativamente o espaço urbano a sua volta, ocasionando a desvalorização econômica e 

cultural das áreas adjacentes e um esvaziamento do bairro, devido às inúmeras 

desapropriações realizadas. 

Em análise específica do processo de consolidação do Complexo Viário da 

Lagoinha, iniciado em 1981, as inúmeras “cirurgias” urbanas realizadas para sua 

implantação resultaram na demolição da Praça Vaz de Melo (Figuras 8 e 9), 

reconhecida como o “coração da Lagoinha”, e na conformação de áreas residuais no seu 

entorno que desarticulam o tecido urbano desencadeando uma série de problemas como 

a degradação dos espaços públicos do entorno e conflitos de caráter social, no que diz 

respeito às apropriações cotidianas. 
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Figura 8 - Parte do bairro Lagoinha, Praça Vaz de Melo e a construção do Terminal Rodoviário em 
1966.  
Fonte: Acervo do Arquiteto Paulo Campos Cristo 

Figura 9 - Construção do Complexo Viário da Lagoinha em 1984. À direita da imagem a Avenida 
Antônio Carlos e a Praça Vaz de Melo, no momento do seu desaparecimento. 

3Fonte: Acervo Mascarenhas Barbosa Roscoe

Atualmente, os principais acessos ao bairro são desempenhados pelas avenidas 

Antônio Carlos e Pedro II e pelo Complexo Viário da Lagoinha, as ruas Itapecerica e 

Além Paraíba, que no passado desempenhavam a função de articulação viária principal 

no bairro e que abrigavam atividades tradicionais como o footing na Rua Itapecerica, 

representam, hoje, a progressiva decadência do bairro, com seus casarões, antes 

opulentos e antiquários (Figura 10). 

3 MBR Construções. Construção do Viaduto Leste, no Complexo da Lagoinha, em Belo Horizonte. 
Disponível em: http://www.mascarenhas.com.br/obras/infraestrutura/viaduto-leste-lagoinha-bh
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Figura 10 – O bairro da Lagoinha nos dias atuais, destacando-se os principais acessos ao bairro e a região 
onde se construiu o Complexo na década de 80. 
Fonte: Acervo pessoal Brenda Melo Bernardes - base Google/Maplink, 2013 

Como intervenções realizadas, respectivamente na última década, verifica-se a 

duplicação das avenidas Antônio Carlos e Pedro II, a incorporação de novas alças ao 

Complexo Viário da Lagoinha e mais recentemente, a obra de implantação do BRT na 

Avenida Antônio Carlos. 

Dessa forma, nota-se que essas intervenções de caráter emergente, têm cada vez 

mais fragmentado as relações urbanas existentes no bairro, o gradativo aumento da 

demanda por sistemas viários tem trazido consequências socioespaciais como o 

decréscimo populacional, à escassez de locais potenciais para interação social e, na 

paisagem urbana, verifica-se a perda de importantes referenciais simbólicos que 

constituíam a identidade do bairro, como a Praça Vaz de Melo, demolida para dar lugar 

ao Complexo Viário da Lagoinha.  
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É importante ressaltar que o bairro Lagoinha apresentava no seu auge 

características culturais e sociais bem distintas em relação ao restante da capital, grande 

parte desaparecidas após a fragmentação do bairro. Por volta de 1950, o bairro era 

reduto da boemia da cidade, principalmente, na Praça Vaz de Melo, local de encontro 

para os moradores do bairro. No período noturno era apropriada pelo baixo meretrício e 

a prostituição abrangia também as ruas Paquequer, Bonfim, Marzagão e Mauá4

(SILVEIRA, 2005, p.68). Hoje, o local onde se situava a Praça Vaz de Mello, 

reconhecida como “o coração da Lagoinha”, abriga o Complexo Viário da Lagoinha e 

conforma áreas residuais. Sendo assim, o espaço urbano não apresenta mais a vitalidade 

social de antigamente no que diz respeito às apropriações cotidianas. Ali, a prostituição 

era favorecida devido à existência da linha férrea que atravessava o bairro e dividia a 

praça em duas metades. Os hotéis de luxo, destinados aos fregueses de maior poder 

aquisitivo situavam-se, sobretudo, na Avenida Presidente Antônio Carlos. Pode-se citar 

como exemplos o Automar e o Montanhês.  

Entre as personagens que se apropriaram da Praça Vaz de Melo, foram 

marcantes a Maria Tomba Homem, prostituta cujo apelido era atribuído a sua coragem 

em desafiar os homens e não temer policiais e o Cintura Fina, travesti que andava 

sempre armado com navalha. Vale citar também como personagens importantes da 

época o Homem da Vela, reconhecido ladrão da região, a Porcina, travesti que morava 

na Rua Mariana, e a lendária Loira do Bonfim, robô criado por um proprietário de 

oficina mecânica que assombrava os que passavam próximo ao Cemitério do Bonfim 

(SILVEIRA, 2005, p.64). Por ser o reduto da boemia e do meretrício o bairro, na 

segunda metade do Século XX passou a ser visto como um entrave não só no 

desenvolvimento da rede viária, mas também no que diz respeito a moral e os bons 

costumes da época, apesar de ser frequentado naquele período por pessoas pertecentes a 

todas as camadas sociais de Belo Horizonte.

De acordo com a autora, os locais de encontro dos moradores eram 

desempenhados, sobretudo, pelos cinemas e pela Feira de Amostras. Os cinemas foram 

marcantes na década de 1940 e, como destaque, chamamos a atenção para o Cinema 

Paissandu que surgiu por volta de 1941 na Feira de Amostras, o Cine São Geraldo 

(1943) e o São Cristóvão (1953) - ambos situavam-se na Avenida Presidente Antônio 

Carlos - e o Cine Mauá, na atual Avenida Nossa Senhora de Fátima. (SILVEIRA, 2005, 
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p.65). Outros locais que também caracterizaram o lazer da região eram os clubes, 

frequentados pelas “moças de família”. Eram nesses locais que se realizavam os bailes. 

Como exemplo pode-se citar o Fluminense que era visto como o “Automóvel Clube” da 

Lagoinha e outros menos luxuosos como o Pitangui, Atlanta e Tremedal, ambos 

situados na Avenida Antônio Carlos (SILVEIRA, 2005, p.71). 

Outras atividades de lazer praticadas no bairro eram ligadas a prática de 

esportes. A Lagoinha foi o local onde se concentrou o número mais expressivo de times 

de futebol amador de Belo Horizonte, com destaque para o Fluminense Futebol Clube, 

fundado em 1922, com sede na Rua Adalberto Ferraz, O Pitangui Esporte Clube, 

situado entre o IAPI e a Pedreira prado Lopes e o Vera Cruz, na Rua Itapecerica. Esse 

foi um dos motivos que induziu o surgimento da Rádio Itatiaia, em 1952 cujo foco é as 

narrativas de jogos de futebol, situada na Rua Itatiaia, no bairro Bonfim (SILVEIRA, 

2005, p.40). 

Outros tipos de atividades marcantes no bairro eram os cultos e festas religiosas, 

ocorridos, principalmente, na Matriz Nossa Senhora da Conceição e eventos como 

festas juninas e carnavalescas. Em relação aos blocos de carnaval que eram destaque na 

Lagoinha tem-se como exemplo “O Leão da Lagoinha”, surgido em 1947 e, para alguns, 

foi o responsável pela formação da Banda Mole (1975). Outros blocos carnavalescos 

verificados no bairro eram o Bloco do Botina e a Escola de Samba Pedreira Unida. O 

percurso dos blocos ocorria da Rua Itapecerica em direção a Avenida Afonso Pena 

(SILVEIRA, 2005, p.43). 

Uma reclamação constante dos moradores, sobretudo da Rua Itapecerica, é o 

tombamento das edificações, realizado pela Secretaria Municipal de Cultura, pois apesar 

da intenção de conservação da paisagem urbana, elas apresentam-se em sua maioria em 

um progressivo estado de degradação, sendo muitas utilizadas como esconderijo pelos 

dependentes químicos. Dessa forma, os casarões apodrecem diante da ameaça de 

demolição e dão um ar de abandono ao bairro que hoje encontra-se em ruína (Figura 

11).
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Figura 11 – À esquerda: parte do Complexo Viário da Lagoinha e porção do bairro ameaçada de 
demolição para a construção do novo centro administrativo municipal. À direita: casas remanescentes na 
Rua Itapecerica, onde se destaca a antiga Casa da Loba (primeira casa da esquerda para direita), símbolo 
do bairro e descaracterizada na década de 80 pelos proprietários do imóvel.  
Fonte: Alessandro Borsagli, 2013 

Ao analisar a evolução das transformações urbanas apresentadas pela Lagoinha 

percebe-se que espaços que antes eram referência no bairro, como a Praça Vaz de Melo, 

devido à influência de fatores sociais, nas últimas décadas foram “engolidos” pelas 

obras viárias. As constantes modificações na malha urbana tem dificultado a criação de 

vínculos socioespaciais e, no caso específico da Lagoinha, essas transformações têm 

influenciado negativamente na identidade coletiva dos seus moradores.

Recentemente, o bairro passa por uma nova ameaça de fragmentação de sua 

malha urbana, com o anúncio de uma desapropriação em massa dos quarteirões 

compreendidos entre as Ruas Além Paraíba e Bonfim, onde se pretende construir um 

Centro Administrativo Municipal. Tal medida, se implementada, levará a extinção de 

praticamente toda a malha urbana do bairro localizada a oeste da Avenida Antônio 

Carlos, além da perda da identidade cultural da população que permanece no bairro 

segregado pelo Poder Público e por parte da sociedade e dos edifícios histórico-

culturais, classificados como patrimônios de Belo Horizonte. 

Considerações Finais

O bairro Lagoinha, situado na antiga zona suburbana e habitado inicialmente por 

uma população de baixo poder aquisitivo e por estrangeiros que ajudaram na construção 

da nova capital que estavam marginalizados da ocupação na zona urbana, apresenta 

singularidades que o difere dos demais bairros tradicionais que surgiram no início da 

ocupação de Belo Horizonte. 
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Antes visto pela população belorizontina como um bairro tipicamente 

suburbano, mas comercialmente forte frequentado por moradores de todas as classes 

sociais e habitado pela população de menor poder aquisitivo, emblemático pela boemia, 

pelas suas edificações históricas e por sua diversidade cultural, o bairro foi ao longo de 

décadas posto à margem da sociedade, pelo fato de ser reconhecido como reduto da 

boemia e devido às apropriações cotidianas pelo baixo meretrício, o que o tornou, 

simbolicamente, um anexo das Ruas dos Guaicurus e Oiapoque, a partir da extensão da 

zona boêmia da cidade planejada pela Praça Vaz de Melo e pela Rua do Ramal.  

Principal saída para o vetor norte da capital mineira, a partir da década de 1960 a 

região da Lagoinha foi intensamente afetada por inúmeras obras viárias ali conduzidas, 

o que influenciou negativamente na qualidade do seu ambiente urbano e ocasionou a 

degradação e descaracterização do bairro. A abertura da Avenida Antônio Carlos, na 

década de 1940, marcou o início do processo de fragmentação da malha urbana do 

bairro que influenciaria, posteriormente, na definição de barreiras físicas entre as 

porções leste e oeste da Lagoinha. 

A construção do Complexo Viário da Lagoinha no início da década de 1980 

trouxe como consequências a conformação de áreas residuais em seu entorno, com a 

desapropriação de parte de seus moradores e a demolição de edifícios residenciais e 

comerciais de importância histórica e arquitetônica para Belo Horizonte, além da 

extinção da Praça Vaz de Melo, considerada uma importante referência no bairro e 

simbolicamente o “coração” da Lagoinha. Atualmente o bairro apresenta grandes vazios 

urbanos e casarões abandonados, principalmente na região do Complexo Viário, 

apropriado por moradores de rua e por dependentes químicos, contribuindo para a 

imagem negativa do bairro perante a população, que o enxerga como um entrave no 

desenvolvimento urbano de Belo Horizonte. 

O bairro, característico pelo seu valor histórico-cultural, ainda abriga os mais 

diversos estilos como o eclético, o art-decó e o moderno, sendo classificados como 

patrimônios de Belo Horizonte. Entretanto, apesar da intenção de conservação da 

paisagem urbana com o tombamento das edificações, realizado pela Secretaria 

Municipal de Cultura, atualmente elas apresentam-se, em sua maioria, em um 

progressivo estado de degradação, sendo muitas utilizadas como esconderijo pelos 

dependentes químicos. Dessa forma, os casarões apodrecem diante da ameaça de 

demolição e dão um ar de abandono ao bairro que hoje se encontra parcialmente em 

ruínas, nas proximidades do Complexo Viário. 
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Sendo assim, essa análise constitui, portanto, uma reflexão sobre a situação de 

degradação física e socioambiental da Lagoinha a partir da fragmentação do espaço 

urbano e da escassez de apropriações dos seus espaços livres. Os últimos investimentos 

públicos realizados no bairro têm sido direcionados, prioritariamente, a melhoria do 

sistema viário. Esta intensificação da sua característica como corredor de passagem tem 

refletido, negativamente, na potencialidade do local para criação de vínculos sociais e 

na qualidade de vida urbana espacial para seus moradores. 
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O Cemitério do Nosso Senhor do Bonfim: 
controle e ordenação da morte nos primórdios da 

capital mineira 

The  Nosso Senhor do Bonfim Cemetery: control and arrangement of death 
in the early days of the mining capital state 

Marcelina das Graças de Almeida 

Resumo: O artigo tem como objetivo compreender o processo de construção do 
cemitério do Nosso Senhor do Bonfim como parte do projeto de planejamento e 
edificação da capital mineira, no final do século dezenove. Tem como pressuposto, a 
ideia de que os mesmos elementos condicionantes para se organizar, controlar e definir 
a espacialidade da cidade dos vivos se repete na cidade dos mortos. Mediante a análise 
de fontes diversas, foi possível identificar elementos que corroboram o sentido de 
ordenação, higiene e controle que caracterizam o período histórico investigado. 

Palavras-chave: Cemitério. Cidade. Planejamento. Belo Horizonte.

Abstract: The article aims to understand the process of construction of the Nosso 
Senhor do Bonfim cemetery as part of project planning and construction of the state 
capital, in the late nineteenth century. Takes as its premise the idea that the same 
constraints elements to organize, control and define the spatiality of the city of the 
living repeats in the city of the dead. Through the analysis of various sources, it was 
possible to identify elements which support the sorting direction, hygiene and control 
that characterize the historical period investigated.

Keywords: Cemetery. City. Planning. Belo Horizonte. 

A capital mineira foi inaugurada no dia 12 de dezembro de 1897. Cidade 

planejada foi a tradução do antigo projeto de transferência da capital, da colonial Ouro 

Preto, para uma nova sede do poder político e administrativo do Estado de Minas 

Gerais. O projeto alimentado desde os inconfidentes (1789) se tornou real no crepúsculo 

do século XIX. 

Sob a análise de Salgueiro (2001, p.136), a ideia alimentada por engenheiros, 

médicos, urbanistas, políticos enfim, adquiriu a dimensão de “[...] desejo universal de 

modernizar as cidades” em meados do século XIX. A autora argumenta: 
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Representações mentais de longa duração, como as de “regeneração” ou de 
recomeço, coexistem com a tomada de consciência, própria do tempo, de que 
era preciso romper com o passado, fazer transformações como as que 
ocorriam por toda parte, adotar medidas modernas de urbanismo, próximas 
daquelas dos países do “mundo civilizado.” (SALGUEIRO, 2001, p.136)

            A construção e instalação da nova capital de Minas é a tradução desses anseios e 

dessas propostas a despeito da edificação da cidade e revelou-se, no quadro dos ideais 

republicanos, como obra marcante na produção de significados simbólicos. Entretanto, 

para que se tornasse um fato concreto, a cidade nasceu apagando antigas memórias. Foi 

erguida no mesmo local onde, desde o século XVIII, se noticiava a existência de um 

Arraial, o Arraial do Curral Del Rei, posteriormente conhecido como Belo Horizonte. 

Por ocasião da transferência da capital, a região era um povoado de ruas 

tortuosas, ocupadas pelos casarios coloniais espalhados desordenadamente em torno da 

antiga Matriz de Nossa Senhora da Boa Viagem. Esse era o prédio mais importante - 

lugar para onde convergia toda a vida do pacato arraial - sendo ponto de referência para 

quem ali chegava. Essa questão pode ser confrontada através do depoimento de Alfredo 

Camarate1 que, em 1894, escreveu: 

[...] Ao cabo de quatro horas de viagem, muito parecida com as que devem 
fazer as tartarugas, divisamos a povoação de Belo Horizonte, incrustada 
numa mata verde - negra e densíssima dentre a qual emergiam os 
campanários da igreja, construída nas primitivas simplicidades da arquitetura. 
(CAMARATE, 1985, p.33)

Ao redor da igreja matriz se iniciou a povoação da região situada ao sopé da 

Serra do Curral, sendo, portanto, naquela imediação que se constituiu o arraial, 

interiorizando sua presença na vida cotidiana de seus habitantes, caracterizando-se 

como intensa e necessariamente mediadora dos eventos e sentimentos que ali afloraram.  

1 Alfredo Camarate (1840 - Lisboa / Portugal 1904 - São Paulo/ Brasil) era arquiteto e engenheiro, além 
de possuir dotes musicais e se aventurar pelo jornalismo. Era grande conhecedor das artes, tendo sido 
educado na Inglaterra. Foi colaborador da Comissão Construtora da Nova Capital, tendo escrito diversos 
artigos para jornais de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Sua obra mais marcante na capital mineira é a 
construção da Estação de General Carneiro (demolida) juntamente com Eduardo Edwards e Francisco 
Soucasaux. 



 
 

REAPCBH – Revista Eletrônica do Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte, número 1, maio de 2014 - ISSN: 2357-8513 68

O templo era o local onde as pessoas se reuniam não apenas com objetivos 

religiosos, mas questões relativas à política, à sociedade e à economia eram ali tratadas. 

Afinal uma característica muito comum às igrejas de Minas Colonial: congregar os fiéis 

ao seu redor, em torno das questões espirituais e do cotidiano. Nele se realizavam os 

registros da Guarda Nacional, da compra e venda de terras, hipotecas, pagamentos de 

dívidas, onde cuidavam das questões práticas da vida dos habitantes do Arraial, bem 

como de sua morte. Ali também zelava-se pela vida religiosa: a Semana Santa, as 

procissões, a Queima de Judas, a Quaresma, os batizados, os casamentos, os pequenos e 

grandes festejos particulares e cotidianos, incluindo a morte, pois na igreja se 

realizavam os sepultamentos dos belorizontinos.  

Note-se que a questão dos sepultamentos eclesiásticos ainda era uma prática 

recorrente no Brasil colonial e imperial, sendo esse costume mantido durante muito 

tempo. Entretanto, no final do século XIX, principalmente nos grandes centros urbanos, 

esse comportamento foi se transformando e deslocando-se para os cemitérios 

extramuros.  

Os mortos habitaram os templos sem que sua presença causasse qualquer 

prejuízo aos vivos, assim nos esclarece Campos (1986, p.111) interpretando o período 

colonial, quando era comum entender a morte como "[...] uma experiência 

eminentemente sacralizada, cuja ritualística e costumes que a revestiam não tinham sido 

até então questionados." Sob seu ponto de vista, a laicização da cultura no final do 
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século XVIII, se revela através do discurso médico que preconizava a higienização e a 

necessidade de precaver contra os perigos dos odores e humores pestilentos emanados 

pelos corpos em decomposição no interior das igrejas. Essa questão, no entanto, não se 

alterou em profundidade, pois, em Minas Gerais, a construção dos cemitérios situados 

fora do âmbito religioso foi adiada o mais possível, podendo ser citado como exemplo a 

situação vivida no Arraial do Belo Horizonte, no final do século XIX, quando essa 

questão foi resolvida apenas após a  instalação da Comissão Construtora  imbuída do 

objetivo de construir a capital mineira. 

Proibir novos sepultamentos no adro da Matriz de Nossa Senhora da Boa 

Viagem foi uma das primeiras medidas tomadas pela Comissão Construtora da Nova 

Capital. A ordem era: os novos enterramentos deveriam ser feitos no cemitério 

provisório preparado para este fim. Essa medida está registrada no relatório dos 

trabalhos realizados para edificação da nova cidade, altura em que se menciona, “[...] o 

preparo de um cemitério provisório para impedir que continuassem os enterramentos a 

ser feitos no adro da Egreja Matriz, onde já não se podia abrir cova sem exhumar corpos 

ainda mal decompostos [...]”. 2

Além do mais, no regulamento que norteou a construção da capital estava 

determinado: 

[...] a sua área será dividida em secções, quarteirões e lotes, com espaços, 
avenidas e ruas necessárias para a rápida e fácil communicação dos seus 
habitantes, boa ventilação e hygiene [...]. 
Na mesma planta serão designados os logares destinados para os edifícios 
públicos, templos, hospitaes, cemitérios, parques, jardins, matadouros, 
mercados,  
etc. [...]. 3

A medida combinava com o espírito da época, especialmente o projeto que 

estava se concretizando naquele instante que era a construção de uma cidade moderna, 

mas que se somava à precariedade com que os mortos eram tratados. É o que se pode 

perceber no depoimento de Camarate: 

 Há só uma coisa que me constrange e comove, no meio de toda esta lufa-lufa 
necessária, para fazer surgir, do nada uma capital que deve trazer, desde o 
nascedouro, todos os resultados benéficos das conquistas deste século - é que, 
de há dois meses para cá, vejo enterrarem - se, numa cova que mal daria, em 

2 Esta medida se deu entre Junho e Julho de 1894. COMMISSSÃO Constructora da Nova Capital Revista 
Geral dos Trabalhos sob a direção do Engenheiro - chefe Francisco Bicalho. Rio de Janeiro: H. 
Lombaerts & Cia, agosto de 1895. v. II, p. 6. 
3 REGULAMENTO para as bases do levantamento do Plano Geral da Capital do Estado em Bello 
Horizonte. Ouro Preto: Imprensa Official de Minas Geraes, 1895. p.5. (grifo meu). 
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tamanho, para o corpo de um recém-nascido, cadáveres, sobre cadáveres; 
desenterrando - se os crânios dos antigos posseiros, ainda trazendo pedaços 
de pele pegados ao osso, e isto acompanhado do nauseabundo cheiro de 
cadáveres mal curtidos, de profanações (que não são outra coisa) com os 
crânios rolando pela terra onde todos pisam; essa terra que dá ingresso ao 
Templo de Cristo, que entre todos os respeitos que pregou, também pregou o 
respeito pelos mortos! [...] 
Sei que este tristíssimo episódio que, nestes últimos tempos se tem repetido 
cinco ou seis vezes, pode perfeitamente ser lançado à conta do passado de 
Belo Horizonte; mas eu, em todo o caso, protesto contra ele, como cristão e 
como homem e protesto, com a indignação sincera, de quem lhe dói a alma 
ou o coração de ver, na quietação e repouso da eterna vida, repetir - se essa 
constante luta dos humanos e que se define singela e eloqüentemente, nesta 
frase popular: 'tira - te, para que me ponha!'  
Parece que, em Belo Horizonte, a luta pela vida se prolonga, continua e 
emenda, na luta pela cova! (CAMARATE, 1985, p.79-80).

Planta Geral da Cidade de Minas, Comissão Construtora da Nova Capital, 1895. 
Na organização topográfica da cidade, o cemitério está situado na zona 
suburbana, fora do eixo delimitador da área urbana da nova capital, observe no 
canto inferior direito da planta. (Clique para visualizar o documento original)
Fonte: Museu Histórico Abílio Barreto - FMC 

Camarate alardeava e protestava indignado contra o tratamento dado aos mortos 

no Arraial do Belo Horizonte. Esse personagem da história de Belo Horizonte que era 

português havia recolhido as experiências relativas aos cemitérios e aos modelos que o 

faziam expressar sua preocupação em relação aos modelos de civilização e de civilidade 

impelindo-o a condenar aquele tipo de inumação, onde não se respeitava a 

individualidade, nem sequer as regras médicas-higiênicas que, na Europa, de onde viera, 

já vinham se tornando uma prática há algumas dezenas de anos. Entretanto, se ele 

demonstrava incredulidade em relação à interrupção do costume, acabou por se enganar, 
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pois algum tempo após seu protesto, foi criado o cemitério provisório e canceladas, 

definitivamente, as práticas funerárias na velha Matriz. 

Avaliando a opinião de Camarate, argumentou Abílio Barreto: 

Camarate não exagerava, nem dizia toda a verdade. O número de corpos aí 
inumados era tal que, ao abrir-se qualquer sepultura, encontravam-se restos 
deles ainda mal decompostos, o que importava em sério perigo para a 
salubridade pública. Acrescia que eram enterramentos feitos a esmo, abrindo 
cada qual à vontade as sepulturas para os seus mortos, sem ordem, sem 
numeração e sem ao menos a mínima indicação do local, prática esta que, de 
forma alguma, poderia coadunar-se com os hábitos de veneração pelos 
mortos do pessoal numeroso da Comissão Construtora e das pessoas atraídas 
para a localidade pelos trabalhos em via de execução (BARRETO, 1995, 
p.113-114). 

Comentava, então, acerca da urgente criação de um cemitério provisório, 

urgência esta percebida pelo chefe da Comissão Construtora, o Engenheiro Aarão Reis 

(1853-1936) 4 que, contando com a anuência do pároco da localidade onde se erguia a 

capital, o Pe. Francisco Martins, foi improvisado um espaço para os enterramentos. 

O cemitério provisório foi preparado pela Comissão Construtora da Nova 

Capital nos terrenos que hoje estão situados aos fundos do Orfanato Santo Antônio, na 

confluência das atuais ruas dos Tamoios e São Paulo. Lá foram realizados, desde sua 

instalação até inícios de 1897, (285) duzentos e oitenta e cinco sepultamentos, tendo 

sido interrompidos assim que concluídas as obras do definitivo denominado “Cemitério 

Municipal”.

Nas instruções que orientavam a organização do novo espaço de sepultamento, 

delegava-se a administração interna do novo espaço a um “guarda-zelador” que estaria 

incumbido de: mandar abrir sepulturas, cobrar as taxas de enterramento e os 

pagamentos realizados deviam ser informados  ao secretário para  prestar contas; 

numerar as sepulturas; manter a higiene do lugar e suas imediações, além de 

acompanhar os visitantes, quando houvesse.5

Nota-se a preocupação, por parte do poder público, em criar regras que 

normatizassem o funcionamento do espaço funerário obrigando-o, ainda que provisório, 

a se adequar às novas posturas, dentro das quais se construía a nova capital. 

4 Aarão Leal de Carvalho Reis (1853-1936). Engenheiro, arquiteto e urbanista. Estudou na Escola Central 
do Rio de Janeiro (Escola Politécnica) onde obteve os títulos de engenheiro-geógrafo, bacharel em 
Ciências Físicas e Matemáticas e engenheiro civil. Foi professor, jornalista, ocupou cargos públicos 
importantes, além de defender idéias republicanas e positivistas. Em 1895 pediu exoneração do cargo que 
ocupava na Comissão Construtora da Nova Capital, sendo substituído por Francisco Bicalho. 
5 Ofício nº. 204 – CC Da/11009. Coleção Comissão Construtora da Nova Capital - MHAB 
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O cemitério era modesto, ocupando pequena área com pouco mais de quarenta 

metros de frente e outros tantos de fundo. Possuía quatro quadras assim distribuídas:  

Lado esquerdo Quadra nº. 1 – Adultos do sexo feminino Quadra nº. 3 Anjos 
do sexo feminino. 
Lado Direito Quadra nº. 2 – Adultos do sexo masculino Quadra nº. 4 anjos do 
sexo masculino.6

Fica evidente nessa organização espacial a preocupação em estabelecer a 

separação das sepulturas por gênero e por idade. Homens e mulheres em quadras 

distintas e os anjinhos, as crianças que cedo lhes eram ceifadas a vida. Entretanto, não 

se encontra nenhuma referência à necessidade de sagração do espaço, isto é, para ser 

utilizado de forma digna bastava a higiene, a organização, o respeito às diferenças entre 

adultos e crianças dispensando a intervenção do poder temporal.  

Nesse sentido, é importante ressaltar o fato da capital trazer em si, uma gama de 

expectativas e revelações, sendo o fruto concretizado das transformações que o país 

vivia naquele final de século. A instauração do regime republicano e a construção de 

uma nova nação se cristalizavam na concepção daquele novo espaço urbano. A 

construção de Belo Horizonte foi carregada de significados político – simbólicos e além 

de se configurar como uma cidade planejada, mudava a capital do Estado mais populoso 

e influente naquele momento histórico. Ouro Preto já não atendia mais aos propósitos 

políticos das elites mineiras naquele instante. E, somado a esses aspectos, acrescente-se 

o fato da capital já nascer laica, bem como o cemitério.  

Na Constituição Federal de 1891, o parágrafo quinto da secção Declaração de 

Direitos ordenava: 

Os cemitérios terão caracter secular e serão administrados pela autoridade 
municipal, ficando livre a todos os cultos religiosos a pratica dos respectivos 
ritos em relação aos seus crentes, desde que não offendam a moral publica e 
as leis.7

O mesmo texto é repetido na Constituição Mineira, reforçando a ideia de 

liberdade de cultos, do cemitério como espaço neutro no tocante à fé, à religião e às 

práticas funerárias. Em síntese: não afastava a Igreja Católica dos cemitérios, porém 

tirava-lhe a hegemonia absoluta. Tratava-se de uma atitude moderna resultante dos 

pressupostos sob os quais havia nascido a capital mineira. 

6 Ofício nº. 204 – CC Da/11009. Coleção Comissão Construtora da Nova Capital - MHAB 
7 CONSTITUIÇÕES da Republica do Brasil e do Estado de Minas Gerais. Ouro Preto: Imprensa Official 
de Minas Geraes, 1896. p. 29. 
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É importante lembrar que com o advento da República, em 1889, ocorre a 

separação oficial entre Igreja e Estado. O decreto n.º19 - A, de 7 de Janeiro de 1890, 

aboliu o regime do Padroado e estabeleceu um regime no qual Estado e Igreja deveriam 

caminhar separados. Dava lugar a um Estado não confessional, o nome de Deus não 

mais era invocado na Constituição Federal, sendo concedido às outras seitas religiosas o 

pleno direito de exercer pública e livremente seu culto. 

Outros pontos polêmicos foram levados à tona com a instituição do Estado laico, 

como a obrigatoriedade do casamento civil e a secularização dos cemitérios, questão já 

mencionada. Sobre esse último aspecto, considerava-se, na visão dos defensores da fé 

católica, uma afronta ao fiel ter que descansar numa sepultura ao lado de um ateu ou 

blasfemador. Essa foi uma das questões que contribuiu para os debates realizados nas 

constituintes em 1890. Todas as decisões que culminavam na separação entre poder 

secular e poder temporal interferiam na esfera da Igreja Católica. Essa instituição, 

obviamente, não admitia certas alterações sem protestar. É lícito compreender então, 

que, se na capital mineira houve concordância do pároco local em transferir os 

sepultamentos da Igreja para um lugar dessacralizado, não significa dizer que tenha sido 

essa a reação geral de todo o clero, aceitando as decisões tomadas pela Comissão 

Construtora sem críticas e expressas resistências. Muitas vezes a anuência do poder 

temporal foi uma forma de se adequar às novas condicionantes da época.  

A nova capital planejada e construída entre os anos de 1894 e 1897 é um caso 

específico para se compreender o processo de modernização urbana no Brasil do século 

passado. Especialmente porque não se coloca fora do contexto internacional, dos 

debates e dos projetos de reformulação e reordenação do espaço das cidades, que se 

veiculavam naquele momento. Arte e técnica foram os motores do impulso progressista 

e modernizador. São essas as ideias defendidas por Salgueiro (1996, p.04) ao estudar o 

processo de construção de Belo Horizonte e sua relação com o contexto internacional. 

O referencial para os engenheiros, técnicos e planejadores da cidade foi, 

basicamente, o universo europeu. As reformas operadas na cidade de Paris, através do 

Barão de Haussmann, em 1853 e a urbanização da Ringstrasse em Viena, quase no 

mesmo período, foram modelos frequentemente referenciados e copiados pelos técnicos 

que pretenderam erguer uma cidade totalmente nova e que refletisse todas as conquistas 

que o século XIX havia aberto ao mundo, a partir da consolidação da Revolução 

Industrial e das novas percepções em relação ao planejamento e estética urbana.
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 Desse modo, portanto, desde a planta até as construções, o planejamento e 

delimitação de características foram criteriosamente pensados. A organização da cidade 

impunha aos seus moradores os lugares e os espaços que deveriam ocupar. A avenida 

contornava, delimitando até onde a modernidade urbana deveria alcançar. Foi nesse 

contexto que o Arraial do Belo Horizonte desapareceu sob o pó levantado pelas 

picaretas em contínuo e laborioso empenho para concretizar os desenhos das pranchetas. 

E nesse movimento, a morte foi banida do centro urbano da capital. Cidade de 

espacialidade definida, todos os habitantes, inclusive os mortos, tiveram seu lugar 

demarcado na nova capital de Minas Gerais. 

E se havia projetos para os vários espaços a serem ocupados na cidade, o do 

cemitério foi também pensado.  O terreno, com área aproximada de cento e setenta mil e 

trinta e seis metros quadrados, num local conhecido como “Menezes”, distante 

seiscentos e cinquenta metros do perímetro urbano, foi o ponto escolhido. O lugar era 

alto e arejado, de solo seco e argiloso - arenoso, tendo em sua proximidade uma 

pedreira, o que facilitaria sua construção. As obras de preparação dos terrenos e 

construção do cemitério e necrotério foram iniciadas, tendo como empreiteiro, o Conde 

de Santa Marinha8.

A localização estratégica do cemitério na planta da capital nos fornece subsídios 

para compreendermos as atitudes mentais da época. O cemitério deveria ser amplo, 

arejado, a céu aberto, ocupando espaço suficiente para expansão e abrigo dos mortos 

que a cidade dos vivos naturalmente iria produzir sem, contudo, perder o caráter de 

modernidade sob a qual era engendrada. 

A região onde está situado o cemitério é também conhecida como Lagoinha. A 

Lagoinha é mais antiga que a própria Belo Horizonte. Situada na região nordeste, há 

alusões à sua existência em documentos datados de 1711, tendo como limite a Fazenda 

do Cercado. Ganhou esse nome em decorrência das constantes inundações causadas 

pelas enchentes do Rio Arrudas. É uma localidade significativa no espaço geográfico da 

capital, mesmo estando localizada fora do perímetro da Avenida do Contorno, 

8 Antônio Teixeira Rodrigues ou Conde de Santa Marinha (18? -1900) era português, construtor e 
industrial, chegou a Belo Horizonte em 1894. Iniciou suas atividades com a implantação da rede 
ferroviária ligando as pedreiras dos arredores ao local de construção da capital. Tornou-se pioneiro na 
exploração da linha férrea urbana e em 1896 trouxe para a cidade a locomotiva Mariquinhas, hoje parte 
do acervo do Museu Histórico Abílio Barreto. Tem seu nome ligado a diversas obras na capital, além 
daquelas realizadas no cemitério do Bonfim, a saber: fachada do Palácio da Liberdade, construção dos 
edifícios da Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais e do Quartel do 1º Batalhão da Polícia Militar, 
construção de um palacete para própria residência no Bairro da Floresta, primeira casa da área suburbana 
da capital (1896). Inaugurou, em 1897, uma empresa denominada “Grande Empório Industrial”. 
Implantou ao lado de sua casa uma escola industrial com atividades voltadas para a carpintaria, cantaria, 
fundição, ferraria, moinhos e torrefação de café. Faleceu na capital federal em 1900. 
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adquirindo, ao longo do tempo, status emblemático que foi se remodelando ao longo 

dos anos. A princípio, a Lagoinha era área de passagem, de trânsito dos tropeiros e 

mercadores que viajavam pela região se deslocando de Santa Luzia, Venda Nova e 

adjacências para o Arraial. Com a construção da capital e a chegada de muitos 

imigrantes, a Lagoinha foi povoada, em sua maior parte, pelos italianos que ali 

adquiriram chácaras e sítios e construíram, naquele lugar, uma espécie de reduto de 

saudade da Itália. Posteriormente, tornou-se cenário da boemia e da vida noturna, 

confrontando-se com os mistérios e lendas que envolvem o cemitério que abriga. Na 

ocasião da construção da instalação do cemitério, a Lagoinha era o lugar mais adequado 

e aprazível consoante com os projetos da Comissão Construtora, bem como o discurso 

médico e higienista amplamente difundido naquela altura.

A convivência entre mortos e vivos já não podia ser tolerada, daí a equilibrada 

distância a ser mantida, especialmente fora do perímetro urbano, em zona determinada 

como suburbana na planta da capital, num local de fácil acesso, mas que não maculasse 

a ordem, através da qual, a cidade se organizava. Em mensagem remetida ao Conselho 

Deliberativo da capital, o Prefeito Bernardo Monteiro afirmou acerca da necrópole: 

[...] situado acerca de 2 Kilometros do centro commercial, occupa uma 
elevação aprazível pelos ventos, que levam para longe as emanações que dali 
escapam. Foi um logar admiravelmente escolhido, abrangendo uma área de 
171.400 m2 [...] 
As ruas bem niveladas e arborizadas, as quadras limpas e bem tratadas e as 
flores sobre as sepulturas emprestam já certo tom que impressiona bem nesse 
canto onde cada um de nós conta com despojos de um ser amigo.9

É perceptível que a localização do cemitério, sua organização espacial, o 

ordenamento das ruas, a arborização e estética foram objeto de preocupação do poder 

público, especialmente naquilo que dizia respeito ao devido equilíbrio entre a cidade 

dos viventes e o espaço dos mortos. E desse modo, de acordo com esses pressupostos, a 

instalação e a estruturação do Cemitério do Bonfim se consolidaram na cidade. Desde 

sua inauguração até o final da década de 30 do século passado, era conhecido como 

“Cemitério Municipal”. O nome Bonfim só aparece nos mapas, plantas e relatórios 

oficiais, posteriormente, nos últimos anos da década de 30 e inícios dos anos 40.10

9 MENSAGEM ao Conselho Deliberativo da Cidade de Minas apresentada em 19 de setembro de 1900 
pelo prefeito Dr. Bernardo Pinto Monteiro. Cidade de Minas: Imprensa Official do Estado de Minas, 
1900. p.47. 
10 PANORAMA de Belo Horizonte: Atlas Histórico. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro/Centro de 
Estudos Históricos e Culturais, 1997. 
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Combinando com o padrão arquitetônico imposto na nova capital, o cemitério 

teve sua planta elaborada por arquitetos e desenhistas da Comissão Construtora da Nova 

Capital. Além do traçado espacial, foi projetado o portão principal, a casa do zelador e o 

necrotério. Trabalhou nos projetos, o eminente José de Magalhães (1851-1899), chefe 

da Seção de Arquitetura da mencionada Comissão, além de outros profissionais 

talentosos que deixaram seu registro em vários espaços da capital mineira. 

O traçado arquitetônico do cemitério acompanha o plano geométrico da cidade. 

É composto por cinquenta e quatro quadras, divididas entre duas alamedas principais e 

diversas ruas secundárias. A ocupação dessas quadras não seguiu a numeração, 

inicialmente foram utilizadas as quadras dezesseis e dezessete, sendo novas quadras 

abertas e preparadas ao longo do tempo, conforme a necessidade. Por exemplo, em 1923 

havia vinte quadras em uso, no ano seguinte vinte e duas, no início da década de 30, 

trinta e seis quadras eram utilizadas e na década de 40 todos os espaços já estavam em 

uso. A parte central do cemitério é o cruzamento das principais alamedas, encontrando-

se uma praça redonda, ajardinada, e a imagem de Cristo, representando o Sagrado 

Coração de Jesus, esculpida em bronze. Nesse local está sepultado Otacílio Negrão de 

Lima (1897-1960), ex-prefeito de Belo Horizonte. À esquerda da praça, distando cinco 

quadras, encontra-se um edifício. Trata-se de uma construção erguida na mesma época 

em que o cemitério foi inaugurado e que apresenta características estéticas condizentes 

com o ecletismo, estilo predominante na arquitetura da capital. O prédio, construído no 

cruzamento de algumas ruas do cemitério e que no imaginário popular funcionaria como 

capela é, na verdade, o necrotério, depósito dos corpos que ali seriam abrigados, 

aguardando exame e autorização para inumação. A Prefeitura de Belo Horizonte 

promulgou em março de 1900, três anos após a inauguração da capital e do cemitério, o 

regulamento que ordenaria seu funcionamento.11

         Esse documento se apresenta com características invulgares, pois nos permite 

compreender como o poder secular pensava e pretendia gerir as questões relativas à 

morte e ao culto aos mortos, na capital recém-nascida. Alguns indícios desta intenção já 

haviam sido apontados nas instruções para funcionamento do cemitério provisório. 

         O artigo primeiro apresenta uma preciosa definição da função do espaço: “[...] O 

cemitério é o logar onde, com exclusão terminante de qualquer outro, se fazem os 

enterramentos de corpos humanos.”, é a barreira para neutralizar os usos indevidos do 

espaço funerário. O segundo artigo informa acerca da capacidade espacial como abrigo 

11 Decreto n. 1368 de 05 de março de 1900. Regulamentação do Cemitério Público Prefeitura da Cidade 
de Minas. Cidade de Minas: Imprensa Official do Estado de Minas, 1900. 
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dos equipamentos necessários ao seu funcionamento. Consta no regulamento, a 

possibilidade de abertura de contratos entre a prefeitura e as irmandades, corporações 

religiosas ou civis para compra de terrenos e construção de mausoléu particular.12

Há artigos orientando para as questões sanitaristas e de segurança, como o impedimento 

de se construir a 300 (trezentos) metros do seu perímetro; a possibilidade da abertura de 

novos cemitérios mediante necessidade de expansão; a construção de muros e gradis, de 

pelo menos dois metros; a arborização das ruas e alamedas e a proibição do plantio de 

árvores frutíferas. A norma estabelecia que era vedado o uso da vala comum, 

priorizando o sepultamento individualizado, definindo-se a profundidade, a largura e o 

comprimento, normatizando-se  assim, as formas de inumação. Também se demarcava o 

tempo de vinte e quatro horas desde a morte para realização do sepultamento, sendo 

essa atestada por um especialista. Os corpos deveriam ser acondicionados em caixão de 

pinho nacional ou de madeira leve para facilitar o apodrecimento e decomposição. 

Estabelecia-se um prazo distinto para o enterramento daqueles, porventura, falecidos em 

decorrência de moléstias contagiosas. Legislava-se, também, a respeito do transporte 

dos cadáveres, colocando-se as devidas restrições. Os carros fúnebres deveriam ser 

adequadamente construídos de forma a propiciar limpeza e desinfecção. Aos mortos 

vitimados por doenças infecciosas, eram vedados os acompanhantes às cerimônias no 

cemitério, sendo as crianças, de até doze anos, proibidas de participar de qualquer uma 

delas, não importando a razão do óbito.  

         Há nessas determinações a normatização através dos princípios higienistas, que 

preconizavam cuidados em relação aos cadáveres portadores de germes e agentes de 

contaminação, um perigo latente, devendo ser mantida a distância equilibrada, aspecto 

amplamente abordado pela medicina social no século XIX, que pressupunha o 

banimento do espaço urbano e das relações sociais, dos locais para tratamento de 

doenças infecto-contagiosas, bem como os lugares de sepultamento dos vitimados pelas 

pestes. Dos estigmas provocados pelo mal cadavérico deveriam ser protegidas 

principalmente as crianças. Estavam as mesmas impedidas de tomarem parte dos rituais 

fúnebres que envolviam o espaço cemiterial. Essa orientação traduz a tendência que, 

lentamente, caracterizou o século XX, a respeito da interdição da morte e do 

afastamento da infância nas discussões relativas aos temas da morte.  

           O regulamento definia as normas, as condicionantes e a estrutura para o 

adequado funcionamento do cemitério, regulamentava o universo dos mortos, de modo 

12 Decreto n. 1368 de 05 de março de 1900. Regulamentação do Cemitério Público Prefeitura da Cidade 
de Minas. Cidade de Minas: Imprensa Official do Estado de Minas, 1900, p. 5.
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análogo à cidade dos vivos. A criação de cemitérios, devidamente saneados e 

higienizados sob regras científicas, padronizadas e adequadas, era uma forma de 

civilizar os costumes.  

           Outro documento impondo controle em relação ao cemitério e ao tratamento a 

ser dado aos mortos foi o contrato assinado entre a Santa Casa de Misericórdia da 

recém-inaugurada capital e a Prefeitura, para que se organizasse o serviço funerário. 

Coube à Santa Casa de Misericórdia, Sociedade Humanitária da Cidade de Minas, zelar 

pelo serviço funerário, enquanto o município cuidava da administração do cemitério. No 

contrato assinado determinava-se, dentre vários tópicos, que os enterramentos deveriam 

ser supervisionados e todos os cadáveres deveriam ser enterrados em caixões, 

transportados em carros apropriados, destinados, exclusivamente, para este fim.13

         A existência dos regulamentos, da normalização social, determinando aspectos 

que, além de evidenciarem os pressupostos característicos da medicalização da morte, 

ressaltam também as incoerências e desigualdades que, evidentes na cidade dos vivos, 

persistem nos espaços funerários. A existência de diferenciações entre as sepulturas, 

desde as rasas até os terrenos apropriados para construção de mausoléus, indica a 

manutenção das diferenças e hierarquias sociais no espaço cemiterial e, ao mesmo 

tempo, destacam a vontade explícita de se estabelecer o controle e o ordenamento. 

       A construção e o planejamento do Cemitério do Nosso Senhor do Bonfim, para 

além da destinação dos mortos, responde à concretização do projeto de civilização, 

modernidade, progresso e transformação de comportamentos que caracterizaram a 

passagem do século XIX para o século XX. 

13 LEGISLAÇÃO da Prefeitura de Bello Horizonte até 1908. Trabalho organizado por Antônio J. da Costa 
Pereira auctorizado pelo Prefeito Dr. Benjamin Jacob. Bello Horizonte: Imprensa Official do Estado de 
Minas Geraes, 1909. p.119 -125.  Neste mesmo ano a Santa Casa de Misericórdia assinou contrato com 
Felício Roxo para exploração do serviço funerário por um prazo de dez anos com a anuência da Prefeitura 
de Belo Horizonte. 
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Cemitério do Bonfim (Clique para visualizar o documento original)
Fonte: Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte 
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Islamismo, memória e oralidade: processo de cisão da 
Mesquita Islã e a fundação da Mussala, entre

imigrantes e brasileiros, na cidade de Belo Horizonte 

Islam, memory and orality: the fission process and foundation of Islam 
Mosque and Mussala, between immigrants and brazilians, in the city of 

Belo Horizonte 

Edson Alexandre Santos Real* 

Resumo: Este texto é uma síntese da pesquisa que foi desenvolvida para a conclusão do 
Curso de Especialização em História e Culturas Políticas da UFMG. Nele, em nenhum 
momento, pretende-se tratar da imigração árabe-muçulmana para o Brasil ou para Minas 
Gerais. O objetivo central é abordar, por meio da história oral, a comunidade 
muçulmana de Belo Horizonte e apontar os fatores que contribuíram para a separação 
deste pequeno grupo e, consequentemente, o surgimento da sala de orações - a Mussala. 
  
Palavras-chave: Cisão. Mesquita. Belo Horizonte.

 
Abstract: This text is a summary of the research that has been developed for the 
completion of the Specialization Course in History and Political Cultures of UFMG. In 
it, in no time, we intend to address the Arab-Muslim immigration to Brazil or Minas 
Gerais. The main objective is to address, through oral history, the Muslim community 
of Belo Horizonte and indicate factors that contributed to the separation of this small 
group and hence the emergence of ¬ prayer room - the-Mussala. 
 
Keywords: Fission. Mosque. Belo Horizonte.

 
 
 

O surgimento da Mesquita de Belo Horizonte 
 

Por se tratar de uma força de trabalho passageira e obedecendo aos ensinamentos 

de comunidade (ummah) do Islã, os imigrantes árabes-muçulmanos procuravam se fixar 

próximos uns aos outros, em pequenas ruas1. Reuniam-se em residências onde não 

faltavam as comidas da terra e, também, suas danças típicas. Nesses encontros 

aconteciam os flertes e namoros entre eles, surgindo rapidamente os primeiros casais. 

As comunidades se expandiam em ritmo acelerado. 

A prosperidade econômica alcançada pelos primeiros imigrantes, que 

construíram pequenos armazéns e fábricas de tecidos, além de comercializar de forma 
                                                 
* Especialista em História e Culturas Políticas / UFMG, professor de História na Rede Particular de 
Ensino. alexandrereal@msn.com 
1 Sobretudo na rua dos Caetés e Avenida Santos Dumont, região central da capital mineira. Sobre o 
assunto no Estado de São Paulo, ver a Dissertação de Mestrado e a Tese de Doutorado de Samira Adel 
Osman. 
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ambulante, favoreceu esse fluxo imigracional. A semelhança étnica, cultural e religiosa 

entre os grupos de sírios, libaneses e palestinos, fazia com que promovessem a 

solidariedade, o afeto e amenizassem com isso, a saudade da pátria.  

Assim, alguns desses pequenos grupos criaram Sociedades Beneficentes 

Muçulmanas – SBM2 – e clubes, como o Club Libanês e Clube Sírio-Libanês, 

espalhados por todo território nacional, principalmente na região Centro-Sul do Brasil. 

As SBM eram constituídas basicamente por imigrantes árabes-muçulmanos de 

várias nacionalidades e seus descendentes, que também professavam o Islã. No 

princípio, havia um certo isolamento involuntário provocado por várias condições 

adversas iniciais, como: os costumes árabes eram bem distintos dos brasileiros e a 

dificuldade idiomática, que foi amenizada ao longo dos anos, quando os filhos 

assimilavam mais rápido o idioma português, transmitindo aos pais. 

A prática religiosa realizada nas pregações de sexta-feira, dia sagrado para os 

muçulmanos, foi a forma encontrada pela comunidade árabe-muçulmana para manter a 

união do grupo. Essas reuniões aconteciam principalmente na região central da cidade, 

onde os adeptos podiam manter um convívio social e falar a língua árabe. 

 Em Belo Horizonte, este pensamento surge no início da década de 1960. Em 27 

de maio de 1962, a SBM de Minas Gerais é fundada na capital. Sua sede localizava-se à 

Rua Padre Marinho, 507, no bairro de Santa Efigênia. A sociedade propunha a 

preservação da identidade muçulmana, assim como a manutenção dos costumes e 

hábitos. Funcionando por toda a década de 1960 e princípios de 1970, enfraqueceu-se 

com o passar dos anos, devido à ausência de uma figura religiosa, o Sheikh3, a falta de 

uma sede própria e o limitado número de membros. 

Os encontros em Santa Efigênia não chegaram a cessar, mas reduziram-se 

drasticamente. No começo da década de 1980, em média trinta muçulmanos começaram 

a se encontrar em uma pequena sala na Rua São Paulo, número 692, esquina com 

Avenida Amazonas, no centro da capital4. Nas palavras de Constantino et al, surge uma 

figura decisiva para a construção da mesquita, o Sheikh Suheil, 

 

                                                 
2 Sobre as diversas comunidades muçulmanas do Brasil, analisar: MONTENEGRO, Sílvia Maria. 
“Identidades muçulmanas no Brasil: entre o Arabismo e a Islamização”. Lusotopie. Paris, v. 2, n.10, p. 
59-79, 2002/2. 
3 Uma pessoa comum. Líder espiritual e político de uma comunidade. Não é um intermediário entre o 
crente e Deus, mas possuí grande conhecimento acerca dos ensinamentos de Muhammad. Tem a 
responsabilidade de cuidar da mesquita, conduzir orações e dar conselhos aos fieis. 
4 Esta sala ficava na sobreloja de uma loja de departamentos denominada Nova Brasília, que pertencia a 
um imigrante sírio-muçulmano. 
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um jovem com pouco mais de trinta anos, veio para Belo Horizonte, os 
membros da sociedade começaram a concentrar esforços para a construção de 
uma sede própria. [...] O sheikh tentou despertar naqueles que tinham mais 
posses e condições financeiras a vontade de ter um local nos padrões 
muçulmanos onde pudessem realizar as orações, receber a comunidade [...] 
reavivando as tradições religiosas e os pilares do islamismo para aqueles que 
aqui viviam. (CONSTANTINO, 2005, p.16) 
 

Devido à dificuldade econômica encontrada para a construção da mesquita, uma 

família de origem síria, dona da rede de lojas Nova Brasília, em Belo Horizonte, se 

solidarizou com os apelos do sheikh e financiou com cinquenta por cento dos recursos 

para as obras de construção do templo religioso; o restante foi dividido entre famílias 

que possuíam boas condições financeiras. 

O Governo do Marrocos, seguindo os ensinamentos do Islã  difundir as 

palavras de Muhammad5 pelo mundo  financiou a planta arquitetônica da nova 

mesquita. O templo foi construído nos padrões da arquitetura árabe-marroquina e o 

projeto é de autoria do arquiteto de mesma nacionalidade, El Ajmi Mohamed Hicham. 

Em 27 de agosto de 1989, contando com a presença da comunidade local, 

autoridades municipais, estaduais, federais e alguns embaixadores muçulmanos, uma 

cerimônia dá início as obras de construção do que mais tarde seria a Mesquita Profeta 

Muhammad, atualmente Mesquita de Belo Horizonte, localizada na Rua João Camilo de 

Oliveira Torres, número 20, Mangabeiras. Em 1991, após dois anos de trabalho intenso, 

a mesquita ficou pronta mas, sua utilização apenas ocorreu no ano seguinte. 

Com a inauguração da mesquita, em 1991, foi desenvolvido um Estatuto de 

Fundação da SBM-MG, onde definia que “a sua área de ação e atividades estende-se a 

todo o Estado de Minas Gerais [...] a Sociedade é filiada ao Centro Islâmico do Brasil, 

em Brasília, e à Liga Islâmica Mundial, com sede em Meca, Arábia Saudita”. (SBM-

MG, 1991, p.1) Ainda de acordo com o documento, a finalidade da mesma era “a união, 

harmonia e concórdia entre muçulmanos, tanto de origem árabe como não árabe e entre 

seus descendentes”(SBM-MG, 1991, p.1). 

 
Narradores selecionados 

 
Foi na própria Mussala de Belo Horizonte que realizaram-se os encontros com 

os entrevistados. No dia 13 de abril de 2012, previamente agendado, conversamos com 

o médico brasileiro Allan Mansour. Filho de árabes, ele nasceu em Belo Horizonte e foi 

                                                 
5 Obedecendo ao padrão internacional, utilizaremos o nome do profeta em árabe, Muhammad, 
comumente conhecido no Brasil como Maomé. 
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criado no Rio Grande do Sul. Antes de ser muçulmano, era ateu e, hoje, segue a linha 

religiosa Sunita6. Por sua formação acadêmica, Mansour respondeu ao questionário sem 

dificuldade e esclareceu pontos que antes pareciam obscuros. 

No mesmo dia foi feita uma entrevista com Rafael Antunes Silva, descendente 

de argelinos, nascido em Patos de Minas, interior do Estado de Minas Gerais. Silva é 

formado em História e em Educação Física e reside em Belo Horizonte há vários anos. 

Antes de ser muçulmano Xiita, era Mormom e estudou o Islã durante 10 anos antes de se 

“reverter”7 Ao longo da entrevista, Rafael, com 24 anos, mostrou-se um pouco agitado 

e negou-se a responder algumas questões sugeridas pelo entrevistador. 

                                                

Já no dia 20 de abril de 2012, em uma conversa com João Faustino  ex- 

Secretário da SBM-MG entre 2002 e 2007, e fiador da Mussala de Belo Horizonte  

foi possível responder algumas dúvidas que haviam originado esta pesquisa. Bicalho, de 

77 anos é autodidata, neto de escravos trazidos da África, fluente em língua árabe e 

ocupa o cargo de muezim  religioso que na língua materna do Islã chama os fiéis para 

a oração, uma espécie de “sacristão”, um auxiliar  da mussala da capital. Os diálogos 

com Bicalho foram importantes pelo fato deste senhor ser um dos mais antigos 

membros da Comunidade Islâmica de Minas Gerais. 

Outra entrevista foi realizada no dia 4 de maio de 2012 com o egípcio Sameh 

Sakr. Formado em Letras e Ciências da Computação, no Egito, casou-se com uma 

brasileira que vivia naquele país. Posteriormente, veio morar no Brasil em 2007 por 

causa de sua esposa, tornando-se dono de loja no centro de Belo Horizonte e imame da 

mussala. Com Sakr, o encontro foi dificultado pelo fato do entrevistado não ser fluente 

em português, entretanto, os problemas foram reduzidos pela vontade que ele 

demonstrou para solucionar os questionamentos. 

Por fim, no dia 27 de Julho de 2012, foi feita uma entrevista na Mesquita de 

Belo Horizonte com o sheik Mokhtar el Khal, que está no cargo desde 1993. Nascido 

em Casablanca, no Marrocos, formado em Teologia, na Arabia Saudita, e tendo vivido 

por muitos anos em Cingapura, o sheik tem hoje 55 anos, é casado, pai de 3 filhos  

todos muçulmanos  e dedica-se ao comércio na capital mineira. 

 
6 Apesar do sentimento de união, como toda religião, o Islã possui diferenças internas. Dentre as várias 
doutrinas existentes no Islamismo: Sufismo, Ismaelitas, Duodecimalista, as duas que possuem maior 
número de adeptos são os Xiitas e os Sunitas. Os Xiitas, originalmente citados como “partidários de Ali”, 
desejavam que após a morte do profeta, seus descendentes diretos governassem a religião. Os sunitas 
(termo proveniente de sunnah,"tradição") defendiam a posse de uma pessoa escolhida pelos próprios 
muçulmanos.  
7 Segundo as leis da fé islâmica, todas as pessoas nascem muçulmanas, porém, muitas “nunca irão aceitar 
Deus”. Assim, no Islã não se usa a palavra “conversão” e, sim, “reversão”.) 
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No dia da realização da entrevista, o templo estava bastante movimentado pois 

ocorria um casamento entre imigrantes árabes; havia cerca de 9 estudantes que estavam 

visitando a mesquita; os muçulmanos comemoravam o mês do Ramadã e existia 

aproximadamente 32 fiéis orando naquele momento. Desta forma, a entrevista foi 

prejudicada pelos ruídos, porém, o fato de Mokhtar falar perfeitamente o idioma 

português não aumentou as dificuldades. 

 
Entrevistas e observação participante 
 

Para o desenvolvimento do estudo proposto, foi utilizado o princípio de um 

roteiro semi-estruturado. Neste caso, as questões foram elaboradas com o fim de 

responder temas que consideramos relevantes para realizarmos a pesquisa. Além das 

dúvidas levantadas, o estudo procurou abordar temas relacionados a discriminação 

religiosa, a prática do Islã em Belo Horizonte e a conversão de brasileiros sem 

ascendência árabe ao islamismo. Também foi necessário um processo de observação 

participante. Dessa forma, a pesquisa conta com as narrativas de quatro fieis 

frequentadores da Mussala de Belo Horizonte e do sheik da mesquita – para além das 

entrevistas, empreendemos a observação e a coleta de documentos durante o trabalho 

de campo. 

Assim, foram ouvidos brasileiros sem ascendência árabe convertidos ao 

islamismo e imigrantes muçulmanos de vários países, porém, o registro em forma de 

entrevista oral ficou restrito a um número reduzido de pessoas pois acreditamos que na 

medida em que aumenta o número de entrevistados, a dificuldade em analisar os 

resultados é cada vez maior. 

O resultado apresentado aqui só foi possível graças ao conceito de estudo de 

campo8. Sobre isso, Antônio Gil diz que: 

 
No estudo de campo, o pesquisador realiza a maior parte do trabalho 
pessoalmente, pois é enfatizada a importância de o pesquisador ter tido ele 
mesmo uma experiência direta com a situação de estudo. Também se exige 
do pesquisador que permaneça o maior tempo possível na comunidade, pois 
somente com essa imersão na realidade é que se podem entender as regras, os 
costumes e as convenções que regem o grupo estudado. ( GIL, 2002, p.15) 

 

                                                 
8 A observação é chamada de participante porque parte do princípio de que o pesquisador tem sempre um 
grau de interação com a situação estudada, afetando-a e sendo por ela afetado. As entrevistas têm a 
finalidade de aprofundar as questões e esclarecer os problemas observados. Os documentos são usados no 
sentido de contextualizar o fenômeno, explicitar suas vinculações mais profundas e completar as 
informações coletadas através de outras fontes. (ANDRÉ, 1995, p. 28). 
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Desta forma, o desenvolvimento da pesquisa contou com um estudo de campo e 

um trabalho de história oral realizado durante os meses de abril, maio, junho e julho de 

2012. Os princípios metodológicos para o desenvolvimento da pesquisa foram 

inspirados nas obras de José Carlos Sebe B. Meihy. Para este autor; 

 
história oral é um conjunto de procedimentos que se iniciam com a 
elaboração de um projeto e continuam com a definição de um grupo de 
pessoas (ou colônia) a serem entrevistadas, com o planejamento da condução 
das gravações, com a transcrição, com a conferência do depoimento, com a 
autorização para o uso, arquivamento e, sempre que possível, com a 
publicação dos resultados que devem, em primeiro lugar, voltar ao grupo que 
gerou as entrevistas. (MEIHY, 1996, p. 24) 

 

Portanto, a história oral é um procedimento integrado a uma determinada 

metodologia que privilegia a realização de entrevistas e depoimentos com pessoas que 

participaram de processos históricos ou testemunharam algum acontecimento no âmbito 

da vida privada ou coletiva. A história oral revela as múltiplas dimensões da memória e 

da escolha narrativa: as entrevistas abrigam visões de mundo, experiências de vida, 

silêncios e esquecimentos. 

Um rompimento na Mesquita: a cisão 
 
Com relação ao templo religioso, a mussala é um pequeno local onde os 

muçulmanos de várias origens se encontram para fazer orações. É comum existir 

mussalas em cidades onde o número de muçulmanos é muito pequeno para constituir 

uma mesquita, porém, em grandes cidades, como Rio de Janeiro e São Paulo, o 

deslocamento para a mesquita no dia sagrado das orações, sexta-feira, é dificultado pelo 

trânsito e pelas distâncias, sendo assim, são criadas “salas de orações” em regiões da 

cidade onde há um número significativo de seguidores do Islã.  

Então, por que na capital mineira, uma cidade onde já existe uma mesquita e o 

número de adeptos do Islamismo não é alto, foi criada uma mussala9? Quem responde 

está pergunta é o ex-secretário João Faustino, para ele: 

                                                 
9 Se juntarmos os frequentadores da Mesquita e da Mussala de Belo Horizonte, não chegaremos ao 
número de 50 muçulmanos orando durante às sextas-feiras. Na média, são aproximadamente 15 
muçulmanos na mussala e outros 35 na mesquita. As fichas de inscrição dos dois templos religiosos 
superam juntas a marca de 300 fieis, porém, em todo o Estado de Minas a quantidade de pessoas que se 
declaram seguidoras do Islã não chega a 1000. É necessário dizer que todos os dados são extraoficiais, 
uma vez que há um grupo significativo de frequentadores dos templos islâmicos de Minas que é composta 
por turistas, visitantes e imigrantes temporários. Fora da capital mineira e Região Metropolitana, o Estado 
de Minas Gerais possui grupos significativos de muçulmanos nas regiões Leste, Zona da Mata e Central, 
destacando-se as mussalas das cidades de Juiz de Fora, Uberaba, Montes Claros e Governador Valadares. 
Essas informações foram conseguidas após conversas informais com os membros mais antigos da 
comunidade muçulmana de Belo Horizonte. 
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Em dezembro de 2006, o sheik da Mesquita de Belo Horizonte foi embora 
para o Marrocos, após a morte de seu pai, deixando o templo sem um chefe 
religioso. Ele voltou em março de 2007 e queria retomar o controle da 
mesquita. Desse fato, surgiu a ideia de fazer um abaixo assinado para decidir 
quem iria ser o sheik da capital mineira  o líder vindo de Santos, a mando 
do CDIAL10, ou o sheik que queria recuperar o seu posto. (JOÃO 
FAUSTINO, abril. 2012) 
 

De acordo com narrativas, após “descobrir” que havia perdido “o controle do 

templo”, o antigo sheik fez diversas reclamações por ter mais de 14 anos de serviços 

prestados a mesquita e ter vindo morar em outra cidade com a família. Além disso, 

ameaçou colocar “a boca no mundo” e levar o caso para a Polícia Federal caso o templo 

religioso não fosse entregue novamente a seu comando. Para João Faustino; 

 
Quando ouvi aquilo, eu falei: pera lá, Polícia Federal? Aí o Nasir, 
presidente11, falou para ele: Mas o sheik Mokhear, o senhor está cansado de 
saber que a mesquita pertence a Liga Islâmica Internacional, com escritório 
em Brasília. Não somos nós. Você não trabalhava para mim, eu não assinei 
sua carteira. Você trabalhava para a liga, né? Então, se você tem alguma 
reclamação trabalhista a fazer, você deve fazer a Liga Islâmica, não a nos, 
porque eu não posso, é, tirar o Hassan assim e por você no lugar, afinal de 
contas, ele foi nomeado pelo Mustfer, de São Paulo, que está viajando. Foi 
visitar a esposa, na Síria, que está doente. Ele vai demorar 15 dias, quando 
ele voltar, ai sim, nós vamos apresentar o caso e ele decidirá. (JOÃO 
FAUSTINO, abril. 2012) 
 

Informações nos dão conta que foi feita uma proposta para o antigo sheik 

Mokhtar  a mesquita iria pagar para ele seis meses de aluguel em uma casa mobiliada, 

até o sheik Mustfer voltasse e decidisse a situação  entretanto, segundo as fontes, ele 

não aceitou. Novamente, as explicações de João Faustino são relevantes para 

entendermos o processo de cisma entre os muçulmanos de Belo Horizonte. Segundo ele; 

 
Falei com alguns brasileiros: “isso para mim está cheirando o seguinte”: nem 
todos tem condições de passar por um crivo na Polícia Federal. Se ele 
(Mokhear) está ameaçando levar para a Polícia Federal um caso que é do 
Ministério do Trabalho, “esse negócio tem coisa”! Ai, não houve acordo 
naquele momento. Fomos embora, eu, Daniel, os brasileiros, sabe. Voltamos 
a rezar novamente as sextas-feiras e ele continuou a rezar como fiel e depois 
o Nasir devolveu para ele a mesquita e nomeou o Hassan para outro lugar. 
(....) Então, nós nos reunimos na mesquita e falamos: escuta, porque não 
aproveitamos a oportunidade, já que nós não devemos nada a Polícia Federal 
(...) e eu sou “ficha limpa” (risos) e criamos a nossa mussala. (JOÃO 
FAUSTINO, abril. 2012) 

 

Na mesma época, Edmar Sena em sua Dissertação de Mestrado denominada Islã 

e Modernidade: um Estudo Sobre a Comunidade Muçulmana em Belo Horizonte, já nos 
                                                 
10 Centro de Divulgação do Islam para a América Latina, grifo nosso. 
11 Nasir Mohammad Alaiele, Presidente da Associação Beneficente Muçulmana de Minas Gerais, grifo 
nosso. 
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alertava sobre uma possível separação na comunidade islâmica no ano de 2007, mesmo 

ano de criação do Centro de Estudos Islâmicos de Belo Horizonte - CEIBH. No relato 

colhido por Sena: 

 
Tem divisão aqui, você não viu... (pausa). Nós sentamos aqui à esquerda e 
eles do lado de lá, eles não se misturam. Já falei até com o sheikh. Ninguém 
se propôs a ensinar árabe pra gente. Agora você veja só assim as pessoas vêm 
e vão embora, num voltam mais. (“G. 68 anos, convertido” apud SENA, 
2007, p.74). 

 

Ao longo de um trabalho monográfico que realizei entre os anos de 2009 e 2010,  

na Mesquita do Mangabeiras, intitulado A presença de muçulmanos e a construção da 

mesquita na Capital Mineira (1962-2008), também verifiquei que: 

 
Durante o estudo de campo fomos surpreendidos por algo que marcou a 
pesquisa: foi constatado que há um Cisma na Mesquita. Não é uma separação 
religiosa, é um rompimento étnico e ideológico (...) de um lado, os imigrantes 
muçulmanos não possuem nenhum interesse em vulgarizar o Islã e suas 
tradições nas Gerais. Por outro, os brasileiros convertidos buscam essa 
divulgação religiosa, não se interessando pela questão cultural árabe. (REAL, 
2010, p. 35-36) 

 

Os fatos observados por mim e por Edmar Sena demonstram que por volta dos 

anos de 2006 e 2007 havia certa “tensão” entre muçulmanos “árabes” e “brasileiros”. A 

cisão entre imigrantes e brasileiros é interpretada de forma variada entre os adeptos da 

mussala. Quando indagados sobre o motivo da criação de uma sala de orações no 

Centro de Belo Horizonte, mesmo existindo uma mesquita nesta cidade, as respostas 

foram diversas. “Não gosto muito de entrar nesse assunto pois aparentemente foi um 

desentendimento entre o povo da mesquita e o povo da sala e eu não gosto muito de 

falar” (RAFAEL SILVA, abril. 2012). A mesma pergunta sobre uma possível separação 

ou uma briga entre os imigrantes muçulmanos e os brasileiros convertidos foi 

respondida de forma enfática pelo imame Sameh; “como assim, briga? Não houve briga, 

houve preguiça de ir lá (...) no Islã, sexta feira é um dia sagrado e aqui no Brasil e é um 

dia comum, tem comércio. No islã, na sexta-feira é como um domingo” (SAMEH 

SAKR, maio. 2012). Sakr se referia ao fato que vários fiéis frequentam a mussala por 

ser localizada em uma região mais central da cidade, o que favorece o deslocamento e 

um rápido retorno ao trabalho, sobretudo porque a mesquita da capital fica em uma área 

residencial de “difícil acesso”. Uma outra interpretação deste assunto polêmico aparece 

na narrativa do médico Mansour;  
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A sala de orações no centro de Belo Horizonte foi criada a partir de uma 
necessidade que as pessoas tinham, que muçulmanos brasileiros tinham de 
aprender a religião, entender a religião e aprender o idioma, porque é 
necessário você aprender o árabe para se entender o Alcorão em árabe. E 
como havia essa pequena falha na direção da mesquita, no Centro Islâmico, 
no Mangabeiras, foi necessário que tivesse esse espaço aonde pessoas se 
dispusessem a ensinar a religião e a ensinar o idioma para quem tem a 
curiosidade de aprender sobre a religião de Deus. (ALLAN MANSOUR, 
abril. 2012). 

 

A mesma pergunta foi feita para o líder religioso dos muçulmanos em Belo 

Horizonte, o sheik Mokhtar el Khal. De acordo com ele: 

 
Você deveria perguntar para o pessoal da mussala, porque tem gente que 
quer usar a mesquita para outros  fins e eu não tolero isso. Tem gente que 
gosta de começar a fazer coisas, misturar cultura com hábito (...) com 
comportamento pessoal. Assim, está prejudicando a imagem dele (...) então, 
o pessoal que não gosta e não gostou, saiu para fazer o que achava certo. 
Porque quanto tem um espaço que cabe 200, uns 20 vão embora... 
(MOKHTAR EL KHAL, julho. 2012) 

 

 Após analisar as diversas versões do mesmo fato, observa-se que houve uma 

separação efetiva entre alguns muçulmanos de origem árabe e brasileiros convertidos 

frequentadores da mesquita. Pode-se afirmar que os principais motivos para a cisão 

foram a disputa de poder entre os vários “grupos”; a necessidade de um local de oração 

em uma região mais central de Belo Horizonte; a urgência em se criar um espaço onde 

fosse ensinado aos brasileiros o idioma árabe e a religião islâmica; a utilização do 

templo sagrado para “outros fins” e a falta de interação entre os membros. 

Uma parte dos brasileiros frequentadores da mesquita seguiu as orientações de 

João Bicalho e constituíram um novo local de orações para os muçulmanos na capital 

das alterosas, a mussala. Todavia, os “brasileiros” não acabaram completamente sua 

ligação com a mesquita. Nas semanas que há feriado prolongado e durante o mês do 

Ramadã, período sagrado para os muçulmanos, é comum que alguns membros da 

mussala desloquem-se para a mesquita do bairro Mangabeiras com a finalidade de 

confraternizar o espírito humanitário e de solidariedade entre eles.   

Surgimento do Centro de Estudos Islâmicos de Belo Horizonte: a mussala 
 
No dia 30 de março de 2007, ocorreu na Rua São Paulo, número 1071, Centro, 

uma Assembleia Geral para a fundação do CEIBH, também conhecida como Mussala 

de Belo Horizonte. Neste encontro, os muçulmanos que saíram da mesquita criaram 
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uma associação civil, sem fins lucrativos e com duração indeterminada12. A mussala foi 

registrada no Cartório do Registro Civil das Pessoas Jurídicas (antigo Cartório Jero 

Oliva), estabelecido na Avenida Afonso Pena, 732, 2º andar, no Centro da Capital. De 

acordo com o Estatuto da entidade, seus objetivos são: 

 
promover estudos e palestras sobre o Islamismo, congregando os irmão 
muçulmanos e suas famílias, servir como um local de orações (salat) ou seja, 
ter status de Mesquita. Estimular a parceria. O diálogo local e solidariedade 
entre os diferentes seguimentos sociais, participando junto a outras entidades 
de atividades que visem interesses comuns. (ESTATUTO CEIBH, 2007, p.1)  

 

Porém, ao longo dos anos, a entidade e boa parte de seus seguidores não vem 

comprindo com alguns objetivos previstos no estatuto. Em conversas rápidas, indaguei 

aos comerciantes locais sobre a localização de um centro muçulmano naquela região, 

entretanto, a maioria desconhecia seu endereço13. Essa resposta está de comum acordo 

com a falta de interesse que há na divulgação do Islã em Belo Horizonte. Para o imame 

egípcio, ao ser perguntado sobre a difusão da religião na capital, ele respondeu; 

 
Não chamo pessoas para a mesquita, porque o muçulmano tem que vir, não 
pode chamar, ele tem que vir com o coração para a religião. Ele deve estar 
preparado para fazer submissão (...) Não tem show, não tem propaganda, eu 
não tenho palavra para falar para você para vir fazer jejum 30 dias, 5 orações, 
tem que procurar, eu não tenho que chamar pessoas (SAMEH SAKR, maio. 
2012). 

 

Desta forma, o Islamismo em BH se torna bastante interessante pois não há um 

“convite formal” para que as “pessoas leigas” frequentem o culto. Para os muçulmanos, 

a pessoa tem que se sentir chamada por Deus para ir para a religião, por isso as únicas 

formas de divulgação da fé são feitas em conversas com fiéis interessados na doutrina e 

pela doação de livros, uma vez que a propaganda/venda é considerada um crime por 

muitos chefes religiosos. Sameh Sakr concorda com as mesmas ideias do xiita Rafael 

Silva quando ele afirma que. “Eu falo sim com as pessoas, falo continuamente (...) 

qualquer pessoa que me pergunta eu falo que sou muçulmano, falo sobre o Islã”. 

(RAFAEL SILVA, abril. 2012)    

                                                 
12 Os fundadores originais são: Daniel José Fernandes Rocha, João Faustino, Frederico L. A. dos Santos, 
Vitor Moreira de Souza, Gianfranco Guerini, Mustafá Abdul Jaruche, Lucas Botelho, Abdul Rahman 
Jaruche, Ali Abdullah Slaybe e João Carlos Domingues. Nota-se que na Ata de fundação do CEIBH, 
aproximadamente 40% dos membros são estrangeiros, comprovando que havia uma insatisfação 
generalizada entre os frequentadores da mesquita. 
13 Atualmente, a mussala se localiza em uma sala alugada na Rua dos Guaranis, número 620, segundo 
andar, no Centro da capital mineira. 
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Apresentação da mussala
 
Para as pessoas que não conhecem o local, ele passa despercebido, 

principalmente por não haver nenhuma placa, faixa ou letreiro avisando sua existência. 

Sua vizinhança é composta por drogarias, bares, restaurantes, salões de beleza, clínicas 

odontológicas, posto da Polícia Militar e outros templos religiosos. 

Com relação ao objeto de estudo, a mussala é um local aberto ao público e é 

permitido a qualquer visitante assistir ao culto, fazer perguntas e conversar com os 

muçulmanos. Em comparecimento ao local, durante aproximadamente quatro meses, foi 

observado que a mussala é um espaço simples, onde existem vários quadros com 

imagens de cidades e mesquita sagradas para os muçulmanos14.  

Também há uma mesa para que os visitantes possam se sentar e, sobre ela, 

diversas publicações sobre o islamismo e a prática da fé. O chão é forrado com tapetes, 

sendo proibido pôr os pés com algum tipo de calçado.  

Aos fundos, existe uma copa onde há outra mesa, várias cadeiras e alguns 

armários onde são guardados contas de água, luz, telefone, aluguel e documentos como 

o registro no cartório da sociedade. Além dos brasileiros convertidos ao Islã sem 

ascendência árabe, a mussala também é frequentada por imigrantes da França, do Egito, 

do Marrocos, de Angola, por turistas muçulmanos em visita a Belo Horizonte e por 

brasileiros com ascendência árabe. 

A mesquita e a mussala como locais de preservação da identidade árabe 
 

Nos causa curiosidade algumas respostas dadas pelos entrevistados. Quando 

perguntados se contribuíram de alguma forma para a construção da mesquita, as 

refutações foram muito semelhantes, principalmente, de Allan Mansour, João Faustino, 

Mokhtar el Khal e Rafael Silva que disseram, basicamente, “não contribuíram pois o 

templo já estava pronto quando aqui chegaram”, se referindo a mesquita. Tal fato 

comprova que o processo de construção do lugar sagrado para os muçulmanos na 

capital mineira se deu sobretudo graças ao financiamento e a união dos primeiros 

imigrantes árabes do século XX, havendo um número muito pequeno de brasileiros que 

frequentavam e contribuíram para o erguimento do templo. 

                                                 
14 Não é aceito a representação iconográfica do profeta ou de qualquer pessoa na Doutrina Islâmica, o que 
a diferencia do Catolicismo. 
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Assim, mesmo o imigrante árabe sendo um grupo importante na capital, nenhum 

dos entrevistados consegue perceber a mesquita como um local de preservação de 

identidades étnicas e culturais, porém, Allan faz uma crítica sobre esse assunto: 

 
Qualquer pessoa, um norte-americano, um europeu, um africano, qualquer 
pessoa é bem aceita e quando ela integra a comunidade e a comunidade 
integra ela. Infelizmente, tem algumas poucas pessoas de mente fechada que 
não entendem isso. Na pessoa árabe ou de ascendência árabe, como é o meu 
caso, existe uma primazia nisso, mas dentro da palavra de Deus, dentro do 
Alcorão, não existe isso, é tudo mentira. [sic] (ALLAN MANSOUR, abril. 
2012). 

 

Este comentário está diretamente relacionado a falta de interesse que alguns 

grupos, principalmente dos imigrantes árabes mais antigos, tem em ensinar a língua 

árabe  oficial para a realização da liturgia  e a fé islâmica para uma quantidade cada 

vez maior de brasileiros convertidos ao Islã, desta forma, muitos frequentadores 

convertidos pensam que os imigrantes, sobretudo da Síria e Líbano, querem utilizar a 

mesquita como um local de manutenção de suas tradições, o que também pode ser 

apontado como um dos fatores que resultou na separação dos muçulmanos de Belo 

Horizonte e, consequentemente, na criação da mussala15. Porém, isso não é aceito por 

Sameh, para ele, “a pessoa que tem essa ideia não é muçulmano, Islã não é cultura, Islã 

não é nacionalidade, Islã tá no coração” (SAMEH SAKR, maio. 2012). Quando 

indagado sobre a mesma questão, o brasileiro convertido Rafael nos afirma que “não há 

preservação dentro da mesquita, todos são muçulmanos” (RAFAEL SILVA, abril. 

2012), fato também é confirmado por Allan: “Não, na mesquita eu não vejo um local de 

preservação de identidades etno-culturais, pelo seguinte: o Islã não pode-se fechar a 

etnias e culturas”. (ALLAN MANSOUR, abril. 2012)

Por este motivo, acredito que os sócios fundadores do CEIBH  incluíram em seu 

estatuto a isenção “de quaisquer preconceitos ou discriminações relativas a etnias, credo 

religioso, classe social, concepção política partidária e filosófica, em suas atividades, 

dependências ou em seu quadro social” (ESTATUTO CEIBH, 2007, p.1) por 

supostamente terem sofrido preconceitos quando frequentavam a Mesquita do bairro 

Mangabeiras.  

 
                                                 
15 É importante ressaltar que existe uma grande pluralidade etnica nos frequentadores da  Mesquita
Profeta Muhammad, no Mangabeiras. Regularmente ela é frequentada pelos imigrantes sírio-libaneses 
que fundaram o templo e já estão em idade avançada, por estudantes estrangeiros que participam de 
intercâmbio na capital e por imigrantes de diversas nacionalidades residentes em Belo Horizonte; nesse 
grupo podem-se incluir marroquinos, argelinos, kosovares, egípcios, franceses, turcos, indianos 
senegaleses e paquistaneses. 
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Os templos religiosos e a atração de novos fiéis 
 

Nas visitas a Mesquita e a Mussala de Belo Horizonte, foi verificado que a 

maioria dos fiéis são frequentadores assíduos do templo; são brasileiros sem 

ascendência árabe; fazem as cinco orações diárias; frequentam os templos nos dias 

sagrados para os muçulmanos, sexta-feira, onde realizam um encontro que tem seu 

início por volta de 13:00 horas, estendendo-se até às 15:00. Nesses cultos, são 

discutidos temas como as diferenças entre os Sunitas e os Xiitas; a Doutrina Islâmica; a 

prática da fé; a Primavera Árabe; o Alcorão; os Cinco Pilares Sagrados; a discriminação 

religiosa; os problemas cotidianos do islamismo; a relação dos árabes com o Estado de 

Israel; a destruição de locais sagrados; a necessidade de união entre os muçulmanos.    

Após estas observações, surgiu a necessidade de incluir a pergunta que abordava 

se a construção da mesquita serviu para atrair novos fiéis16. Para Allan: 

 
É uma coisa interessante pois onde ela estiver, a mesquita é um símbolo 
religioso. O simples fato de ter uma mesquita ou uma sala de oração é 
importante, faz com que as pessoas vão para esses lugares para obter 
informações (...) a grande massa das pessoas converge a lugares de adoração 
(....) é da natureza humana convergir para esses lugares (...) ter uma mesquita, 
uma sala de oração é fundamental para as pessoas irem para esses lugares 
para obter respostas para as perguntas delas. (ALLAN MANSOUR, abril. 
2012). 
 

Para o sheik, o mesmo fato é interpretado de forma diferente. 
 

Não. A internet é que trouxe muita gente, não foi a divulgação, não. Foi a 
internet e o fato do 11 de setembro ter despertado a curiosidade de muitos 
brasileiros. Tem gente que vem fascinado para vingar contra os Estados 
Unidos e acabam conhecendo a realidade do Islã que é totalmente diferente 
daquela imagem negativa que é mostrada. Ai muita gente começa a abraçar o 
Islã. A mídia pode continuar pois está fazendo fato positivo para o Islã. 
(MOKHTAR EL KHAL, julho. 2012) 
 

Podemos perceber após as declarações de Allan e Mokhtar que o crescimento do 

Islã no Brasil, em Minas Gerais e em Belo Horizonte está diretamente relacionado a 

                                                 
16 Para a nossa surpresa, foi constatado que a presença do grupo original de imigrantes árabes teve o seu 
número reduzido com o passar dos anos. Este fato pode ser explicado pela morte dos mais velhos; pelo 
processo de aculturação de seus filhos e netos, que nem sempre seguem as tradições de seus antepassados 
no Brasil; a redução da quantidade de imigrantes muçulmanos que chegam ao país. É preciso dizer 
também que o número de conversões de brasileiros sem ascendência árabe vai aumentando na mesma 
proporção, crescendo, de forma lenta, a quantidade de muçulmanos em Belo Horizonte, em Minas Gerais 
e no Brasil. Todavia, os dados são imprecisos, uma vez que há divergências entre os dados oficiais e das 
comunidades islâmicas.  
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uma maior “visibilidade” que é dada ao credo na mídia nacional após os incidentes de 

11 de setembro de 2001 17.  

 Mesmo sendo uma religião “pouco conhecida” no campo religioso brasileiro e 

sempre estar relacionada aos extremistas muçulmanos, os seguidores do Islã em Belo 

Horizonte afirmam que não sofrem nenhum preconceito ou sentem dificuldade em 

professar sua fé.  Para o emigrante egípcio:  

 
Nunca sofri discriminação por ser muçulmano, isso que é o melhor no Brasil, 
graças a Deus. Tem muitos países na Europa que têm preconceito. Alemanha 
é bom de mais. França é bom de mais, mas tem outros países que não. Mas 
aqui no Brasil, nada, nada. Quando eles descobrem que eu sou muçulmano, 
que sou árabe, que sou Egito, eles ficam mais felizes. Mas tem coisa que me 
machuca, como: Você é muçulmano? Quantas esposas você tem? Você é 
árabe? É irmão do Bin Laden? (SAMEH SAKR, maio. 2012). 
 

Este “humor negro” de alguns brasileiros também é lembrado por Mokhtar. 

Segundo ele: 

 
Não, nunca, só alguma gozação por causa da novela “O Clone”, por causa do 
11 de setembro. Isso são coisas que a gente não reage, são normais. Isso são 
brincadeiras de brasileiros, coisas que não são sérias (...) o Islã é bem visto 
porque o brasileiro em geral não tem essa coisa de odiar o outro. 
(MOKHTAR EL KHAL, julho. 2012) 

  

A ausência de informação sobre uma das maiores religiões do mundo faz com 

que milhares de brasileiros tenham uma visão distorcida sobre o Islã. O sheik Mokhtar, 

com quase 20 anos de Brasil, já está “calejado” com os estereótipos acerca dos 

muçulmanos. Para piorar a situação, pouco tempo após o atentado terrorista contra as 

torres do World Trade Center, em Nova Iorque, a Rede Globo de Televisão colocou no 

ar, no dia 1 de outubro de 2001, uma novela denominada “O clone” e que supostamente 

tinha como foco principal os muçulmanos. Todavia, a telenovela brasileira escrita por 

Glória Perez, com direção-geral de Jayme Monjardim, abordava os muçulmanos árabes 

do Marrocos. Assim, emergiram representações errôneas dos muçulmanos como um 

grupo homogêneo em todas as partes do planeta. 

                                                 
17 Apesar de não ser amplamente difundido no Brasil, o Islamismo tem na cosmopolita São Paulo seu 
principal centro religioso-intelectual na América Latina. O estado brasileiro concentra o maior número de 
mesquitas, escolas, centros islâmicos e sociedades beneficentes muçulmanas, além de reunir a Assembléia 
Mundial da Juventude Islâmica – WAMY, o Centro de Divulgação do Islã para a América Latina – 
CDIAL, a Federação das Associações Muçulmanas do Brasil – FAMBRAS e a Liga da Juventude 
Islâmica Beneficente do Brasil. Ao todo, são aproximadamente 44 mesquitas existentes no Brasil hoje em 
dia. 
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Paradoxalmente, a mesma mídia que “cria estereótipos” é aquela que contribuí 

para a divulgação da religião islâmica em um país tradicionalmente cristão, 

despertando, com isso, a curiosidade de milhares de pessoas em conhecer a religião. 

 Levando-se em consideração esses aspectos, as visitas a mesquita e a mussala de 

Belo Horizonte foram importantes pois pôde-se observar as características físicas, 

arquitetônicas, religiosas e culturais dos muçulmanos da capital mineira. Nas conversas, 

quase sempre descontraídas, observei uma preocupação dos fiéis em responder de forma 

detalhada as dúvidas que surgiam, tanto do pesquisador quanto dos visitantes.   

 Assim, com o passar do dias, o entrevistado, que já possuía uma autonomia e 

liberdade para dizer o que pensava, foi ganhando cada vez mais confiança em relatar 

temas polêmicos dentro do grupo. A separação da mesquita, como eles próprios 

denominam, e a união de um grupo multiétnico com o objetivo de criar um Centro de 

Estudos Islâmicos em Belo Horizonte, era uma questão de necessidade e de tempo. 

Considerações Finais 
 
O Islã, religião que surge com o Profeta Muhammad em 610 d.c e que se 

expandiu por todo o mundo, pouco mudou até os dias atuais. As práticas e tradições do 

profeta (sunnah), o livro sagrado do Alcorão e a Lei Religiosa al-Chari’ah, ainda fazem 

parte do dia-a-dia de milhões de pessoas. O “tradicionalismo” e “conservadorismo” 

muçulmano é criticado pela imprensa global, sobretudo, a ocidental. Em qualquer 

horário do dia ou da noite, quando o assunto abordado é o mundo muçulmano, as 

informações que chegam até nós são referentes a ataques terroristas; a extremistas 

islâmicos protestando contra Israel e mulheres acusadas de adultério sendo castigadas 

até a morte. 

Para Samuel P. Huntington, em seu livro O choque das civilizações, “tudo o que 

o mundo ocidental sabe sobre o Oriente foi escrito no Ocidente”. Assim, entender os 

muçulmanos, para nós, ocidentais, por si só já é uma tarefa bastante complicada. 

Todavia, em grandes nações como nos Estados Unidos e, principalmente, na Europa, 

milhões de pessoas já aceitaram Allah como único Deus e Muhammad como o último 

profeta.  

No Brasil, o campo religioso é bastante vasto e temos representantes das mais 

diversas religiões, porém, o Islã ainda é um tema completamente desconhecido pela 

maioria das pessoas. Nas academias brasileiras, são raros os trabalhos de autores do 

nosso país que dão ênfase a esta temática tão em voga na atualidade. 
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Recentemente, o desinteresse que havia sobre os muçulmanos começou a ruir. A 

Revista Época produziu uma matéria onde afirma no seu título que o “Islã cresce na 

periferia das cidades do Brasil”18. Este fato pôde ser percebido em quase todas as 

grandes cidades do país, inclusive na região norte, onde muitas pessoas vão as 

mesquitas e as mussalas apenas por curiosidade, mas, após conhecer o Islã de perto, 

uma parcela significativa se reverte a religião. Segundo Eliane Brum (2009): 

 
Em São Paulo, estima-se em centenas o número de brasileiros convertidos 
nas periferias nos últimos anos. No país, chegariam aos milhares. O número 
total de muçulmanos no Brasil é confuso. Pelo censo de 2000, haveria pouco 
mais de 27 mil adeptos. Pelas entidades islâmicas, o número varia entre 700 
mil e 3 milhões. A diferença é um abismo que torna a presença do islã no 
Brasil uma incógnita. A verdade é que, até esta década, não havia interesse 
em estender uma lupa sobre uma religião que despertava mais atenção em 
novelas como O clone que no noticiário. (BRUM, 2009.) 

 

Relacionando o assunto ao objeto de pesquisa, nota-se claramente que a 

presença do islamismo vem crescendo de forma lenta e gradual no cenário brasileiro e, 

também, na capital mineira. Novamente de acordo com Eliane Brum: 

 
o muçulmano Feres, divulgador fervoroso do islamismo, tem viajado pelo 
Brasil para fazer um levantamento das mesquitas e mussalas (espécie de 
capela). Ele apresenta dados impressionantes. Nos últimos oito anos, o 
número de locais de oração teria quase quadruplicado no país: de 32, em 
2000, para 127, em 2008. Surgiram mesquitas até mesmo em Estados do 
Norte, como Amapá, Amazonas e Roraima. (BRUM, 2009.) 

 

O crescimento vertiginoso do Islã nos últimos anos, em todas as regiões 

brasileiras, promoveu uma série de acontecimentos que inauguram uma nova etapa 

desta religião. Realizando entrevistas de história oral de vida com com os fiéis 

frequentadores dos templos religiosos em Belo Horizonte, foi observado que este grupo 

estava em um processo de rompimento interno.  

A separação inevitável não era religiosa, entre Sunitas e Xiitas, uma vez que 

conviviam em harmonia na mesquita; também não era econômica, entre pobres e ricos, 

porque no Islã, independente de quanto se ganha, cada fiel deve contribuir com 2,5% de 

sua renda anual para a caridade; tampouco ideológica, entre os que querem o culto desta 

ou de outra forma, principalmente porque havia a presença de um sheik. Sendo assim, 

pode-se afirmar que a separação ocorrida entre os muçulmanos frequentadores do CEI-

                                                 
18 BRUM, Eliane. Islã cresce na periferia das cidades do Brasil. Revista Época, 30 jan. 2009.  
Disponível em: http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/ISLA+CRESCE+NA+PERIFERIA+ 
+DO+BRASIL.html. Acesso em: 30 jan. 2009. 
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MG, conhecida também como Mesquita de Belo Horizonte e, que originou o 

surgimento da mussala da Rua dos Guaranis, ocorreu por questões étnicas.  

As críticas feitas por um grupo grande dos frequentadores é baseada na “falta de 

interesse” dos membros mais antigos, sobretudo os imigrantes do Oriente Médio, em 

ensinar a língua árabe, necessária para a realização das orações, para os brasileiros 

convertidos. Durante os relatos colhidos por meio das entrevistas, houve diversas 

reclamações por parte dos convertidos brasileiros que diziam: “os árabes nos tratam 

mal”, “os árabes não ensinam a religião”, “os árabes brasileiros não sabem a religião e a 

misturam com cultura”, “os árabes são responsáveis pela estagnação do Islã no Brasil”, 

“os árabes, os árabes, os árabes…”.  

A crítica acima demonstra toda a insatisfação que o grupo de brasileiros 

convertidos, em crescimento evidente, têm com relação ao grupo dos primeiros 

imigrantes árabes. Como o próprio imame Samer afirmou em sua entrevista, “os 

muçulmanos não procuram ampliar o número de fiéis por meio da divulgação”. Para 

eles, a pessoa que, assim como eu, está interessada em conhecer o credo, é que deve 

buscar a fé. Ai, sim, os membros da mesquita ou da mussala irão conversar com ele. 

Percebe-se que os muçulmanos em Belo Horizonte compõem um grupo heterogêneo 

formado em sua maioria por brasileiros convertidos e imigrantes, antigos e novos, que 

passaram por uma separação interna muito forte e que está em um processo de 

reconhecimento por parte da população da cidade. Inúmeros mineiros estão conhecendo 

mais a religião a cada dia, fazendo com que a presença de brasileiros em uma religião 

tipicamente oriental continue crescendo e merecendo novos estudos nesta área. 
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Os desafios impostos à organização das fotografias 
digitais: a experiência de recolhimento desenvolvida no 
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The challenges imposed upon The organization of the digital photographs: the 
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Resumo: O objetivo do artigo é apresentar os procedimentos desenvolvidos no Arquivo 
Público da Cidade de Belo Horizonte para o recolhimento de fotografias digitais. 
Primeiramente, apresentou-se a instituição, o departamento responsável pelo recolhimento 
de documentos e o principal órgão produtor de fotos digitais da Prefeitura de Belo 
Horizonte. A seguir, foram abordadas as especificidades das fotografias digitais e os 
problemas encontrados no primeiro recolhimento deste formato de documento, que 
motivaram a criação de um grupo de trabalho na instituição. Este grupo estabeleceu os 
parâmetros para os próximos recebimentos de fotografias digitais, que foram normatizados 
após a verificação de sua aplicabilidade prática. Os procedimentos foram embasados nas 
Diretrizes do Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ), observando-se a realidade dos 
órgãos do município. Ao final, apresentaram-se as contribuições da nova metodologia 
adotada para os órgãos produtores e para o Arquivo, destacando a possibilidade de 
reformulações e adaptações futuras.  
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Palavras-Chave: Fotografia digital. Procedimentos. Recolhimento.

Abstract: The goal of this paper is to present the procedures developed in the Arquivo 
Público da Cidade de Belo Horizonte for the collection of digital photographs. First, the 
institution, the department responsible for the transferring of digital photographs and the 
largest producer of this type of document from the municipality will be presented. Next, we 
addressed the specifics of digital photographs and problems encountered in the first 
transferring of this document format that motivated the creation of a working group at the 
institution. This group established the parameters for the next reception of digital photos, 
which were normalized after checking its practical applicability. The procedures were 
grounded in the Guidelines of the Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ), observing 
the reality of the municipality. In the end, the advantages of the methodology will be 
presented, highlighting the possibility of reformulations and future adaptations.

Keywords: Digital photography. Proceedings. Transfer.

Introdução  

Este artigo pretende relatar a experiência de trabalho desenvolvida no Arquivo 

Público da Cidade de Belo Horizonte – APCBH, relativa aos procedimentos adotados para 

o recolhimento de fotografias em formato digital. O APCBH, um equipamento da Fundação 

Municipal de Cultura1, é o órgão responsável pela gestão, recolhimento, preservação e 

acesso aos documentos produzidos ou recebidos pelo poder executivo2, além de custodiar 

parte da documentação gerada no legislativo municipal por meio de convênios firmados. O

Arquivo recebe também, mediante doação, documentos privados que interessam à 

população belo-horizontina. Em 2013, o Arquivo da Cidade comemorou 22 anos de sua 

implantação e ao longo de sua existência desenvolveu diferentes trabalhos de preservação 

do patrimônio documental da capital, de modernização da gestão de documentos na 

administração pública municipal, de educação patrimonial, de desenvolvimento e difusão 

do conhecimento científico sobre o município. 

1 Decreto n. 14.371, de 13 de abril de 2011. 

 
 

REAPCBH – Revista Eletrônica do Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte, número 1, maio de 2014 - ISSN: 2357-8513

2 Após publicação da Lei Nacional de Arquivos, Lei n. 8.159, de 08 de janeiro de 1991, o município de Belo 
Horizonte aprovou a Lei n. 5.899, 20 de maio de 1991, que dispõe sobre a política municipal de arquivos 
públicos e privados e através da aprovação da Lei n. 5.900, 20 de maio de 1991, criou o Arquivo Público da 
Cidade de Belo Horizonte. 
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3A chegada ao APCBH da primeira remessa de mídias  contendo fotos digitais serviu 

de estímulo para o início do debate sobre o tema. Os problemas detectados neste acervo, 

proveniente da Assessoria de Comunicação Social do Município - ASCOM, geraram a 

necessidade de padronizar os procedimentos para a entrada deste formato de documento no 

Arquivo Público. Não havia rotina de tratamento para as fotografias em formato digital, 

visto ser esse o primeiro recolhimento.  

Considerando que os documentos digitais, nos quais as fotografias digitais se 

enquadram, possuem algumas particularidades, tais como a possibilidade de adulteração, de 

degradação física e de obsolescência tecnológica, eles demandam cuidados específicos para 

a manutenção da sua autenticidade e confiabilidade ao longo do tempo. Além disso, a 

facilidade de produção e replicação das imagens digitais trazem novos desafios para a

organização deste material visando à manutenção de sua acessibilidade. 

Um grupo de trabalho foi incumbido de refletir e estabelecer os parâmetros que 

nortearão o recolhimento das fotografias em formato digital ao APCBH. Ressalta-se que o 

enfoque deste grupo foi limitado inicialmente às fotos e não aos documentos digitais de 

forma ampla, visto a urgência criada pelo crescente volume de fotografias digitais que vem 

se acumulando nos órgãos municipais de Belo Horizonte. Neste processo, buscou-se 

estabelecer um diálogo com a ASCOM, visto ser este o maior produtor de fotografias da 

Prefeitura de Belo Horizonte, sem perder de vista as peculiaridades dos demais órgãos da 

municipalidade. A equipe de trabalho formada buscou ampliar os conhecimentos na área 

por meio da literatura especializada e do contato com iniciativas de outras instituições, 

apoiando suas decisões nas diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Arquivos - 

CONARQ.

Os procedimentos estabelecidos referem-se às ações que devem ser adotadas desde 

a origem das fotografias digitais até o seu recolhimento ao Arquivo. Os requisitos técnicos 

definidos durante o trabalho representaram uma tentativa de garantir a credibilidade dos 
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documentos arquivísticos, mas considerando a realidade dos órgãos produtores. Tratando-se 

de uma primeira iniciativa, será passível de reformulações e reavaliações. 

 A entrada da documentação no Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte é 

realizada no Departamento de Gestão de Documentos, no qual ocorrem as etapas iniciais de 

conferência e tratamento. E por ser o responsável por orientar a gestão documental nos

órgãos da Prefeitura de Belo Horizonte - PBH, será apresentado a seguir.

Gestão de Documentos na Prefeitura de Belo Horizonte

O serviço de Gestão de Documentos foi criado na estrutura organizacional do 

APCBH em 1991 e passou por sucessivas alterações hierárquicas na administração 

municipal. A partir de 20114, foi denominado Departamento de Gestão de Documentos 

tendo como atribuição orientar os órgãos da administração direta e indireta da PBH na 

organização de seus arquivos correntes, levantamento da produção de documentos, 

identificação e avaliação de acervos acumulados para transferência para arquivos 

intermediários, onde aguardarão a destinação final – eliminação ou recolhimento para 

guarda permanente5.

Em 1994 iniciou-se o levantamento da produção documental nos órgãos da 

administração direta. Após o trabalho de avaliação dos documentos, foi publicada no Diário 

Oficial do Município - DOM, a Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos de 

Arquivo da Prefeitura de Belo Horizonte (TTDD)6.

Após a publicação da Tabela de Temporalidade, o APCBH passou a recolher de 

maneira mais sistemática os acervos dos diversos órgãos da administração municipal. A 

TTDD foi disponibilizada para consulta na intranet da PBH desde 2001, facilitando o 

acesso e a atualização da mesma. Atualmente, o sistema da TTDD está em processo de 

melhoria para facilitar a recuperação das informações relativas à temporalidade dos 

documentos.7

4 Decreto n. 14.371, de 13 de abril de 2011. 
5 A documentação destinada à guarda permanente deverá ser encaminhada juntamente com o formulário 
“Lista de Documentos” ao APCBH.  No Arquivo, eles serão higienizados, registrados e acondicionados nos 
depósitos de arquivos permanentes. 
6 Decreto n. 9.223, de 20 de maio de 1997. 
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As fotografias, como testemunho visual das ações da administração municipal, 

possuem valor informativo e histórico. Por essas características, elas são consideradas 

documentos de guarda permanente e, de acordo com a TTDD, devem permanecer dois anos 

no arquivo corrente para depois serem encaminhadas para recolhimento no APCBH. As 

fotografias em formato digital estão em fase de inclusão na TTDD. Considerando o volume 

de produção de imagens gerado pela ASCOM, cuja destinação final é o Arquivo Público da 

Cidade de Belo Horizonte, uma breve exposição do surgimento deste órgão e do tipo de 

acervo recolhido faz-se necessária. 

Assessoria de Comunicação Social do Município – ASCOM 

A Assessoria de Comunicação Social do Município é um órgão da administração 

direta do Poder Executivo da Prefeitura de Belo Horizonte que tem como finalidade: 

“planejar e coordenar as atividades inerentes à comunicação social, visando à integração da 

política e das atividades dos órgãos e entidades da Administração Pública nessa área”.8

A tarefa de divulgação da cidade já estava presente desde as primeiras décadas da 

administração municipal, mas não existia nenhum órgão na estrutura organizacional da 

Prefeitura que exercesse exclusivamente as funções de comunicação social. Tais atribuições 

foram estabelecidas ao longo dos anos com a evolução da estrutura administrativa da PBH. 

A Assessoria de Comunicação Social foi criada no organograma da Prefeitura em 19929, no 

ano 200010 ganhou status de Secretaria Municipal de Coordenação e alterou o nome para 

Assessoria de Comunicação Social do Município – ASCOM, denominação utilizada até 

hoje. Em 200511 a ASCOM recebeu a estrutura e as competências que possui atualmente, 

passando por pequenas alterações organizacionais no período de 2005 a 200812.

Em 1993 o APCBH recebeu o primeiro recolhimento de documentos da ASCOM 

contendo em sua maioria imagens (negativos e positivos). A atividade de comunicação e 

publicidade da administração pública municipal pode ser conhecida por meio do rico 

acervo documental da ASCOM composto por todos os exemplares do Diário Oficial do 

8 Lei n. 9.011 de 01 de janeiro de 2005, Art. 10. 
9 Lei n. 6.105 de 18 de fevereiro de 1992. 
10 Lei n. 8.146 de 29 de dezembro de 2000. 
11 Lei n. 9.011 de 01 de janeiro de 2005 e Decreto n. 11.916 de 01 de janeiro de 2005. 
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Município – DOM; fotografias e negativos; peças gráficas de divulgação ou propaganda de 

comunicação interna e externa (cartazes, folhetos, panfleto e outros); clippings contendo as 

notícias produzidas pela televisão e rádio referentes à PBH ou aos prefeitos; vídeos de 

eventos produzidos pela Assessoria de Comunicação Social ou por agências de publicidade; 

relatórios de acompanhamento de Prefeitos aos eventos e releases. Atualmente, o acervo do 

fundo ASCOM é constituído por 62,12 metros lineares de documentos textuais; 195.442 

negativos (6x6 e 35 mm); 6.672 fotos em papel; 40 slides; 4.393 peças gráficas; 642 fitas 

de vídeo magnéticas (VHS), 138 fitas cassete magnéticas de áudio e 35 disquetes. 

A cobertura fotográfica dos eventos promovidos pela PBH, realizada diariamente 

pelos fotógrafos da Assessoria de Comunicação Social, faz deste órgão um grande produtor 

de imagens. O numeroso acervo de registros fotográficos da ASCOM recolhidos no 

APCBH é de aproximadamente 202.114 imagens fotográficas analógicas e 92.743 digitais. 

Estes registros documentais são valiosas fontes de informações que retratam a trajetória da 

vida pública dos sucessivos prefeitos, a presença de várias autoridades políticas, além das 

solenidades, visitas, inaugurações, obras públicas, espaços públicos, serviços, eventos e 

manifestações culturais e políticas. 
13No período de 2008 a 2010 foi elaborado o Inventário da ASCOM , no qual a 

documentação produzida e acumulada no período de 1947 a 2010 foi organizada e descrita. 

A descrição do inventário partiu do geral para o particular, respeitando a padronização das 

normas ISAD(G) e Norma Brasileira de Descrição Arquivística – NOBRADE. 

Considerando o volume da documentação, a maior parte do acervo foi descrito por conjunto 

documental e as peças gráficas e as imagens por itens individualmente. Os documentos 

podem ser consultados na sede do APCBH14  e no seu Sistema15, onde já está 

disponibilizada uma parcela dos negativos digitalizados. Um recolhimento proveniente da 

ASCOM gerou toda problematização e padronização de procedimentos para a entrada de 

fotografias em formato digital no APCBH, detalhados adiante. 

O recolhimento das fotografias digitais da ASCOM

13 Disponível em: http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/noticia
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A documentação recolhida em março de 2012 pelo Arquivo Público da Cidade, 

procedente da ASCOM, contempla registros fotográficos em suporte de papel e digital. O 

APCBH possui procedimentos de recolhimento para fotografias positivadas já 

estabelecidos, garantindo a preservação, a guarda e o acesso a tais documentos. No entanto, 

a instituição não possuía uma rotina de trabalho pré-estabelecida para as fotografias 

digitais, por não ter recolhido documentos neste formato até então. 

O acervo digital recolhido era composto por 122 mídias, entre CD-R e DVD-R, que 

abrangiam o período de 2002 a 2007 e 2009. Elas chegaram soltas em uma caixa, com 

armazenamento individual precário, colocando em risco as informações devido à 

fragilidade do suporte. A identificação era insuficiente, impossibilitando determinar o 

conteúdo e a quantidade de imagens. 

As primeiras medidas tomadas para execução do trabalho foram a higienização das 

mídias e sua ordenação cronológica. A seguir, elas receberam uma identificação numérica, 

sendo realizado o levantamento do conteúdo dos CD´s e DVD´s. As informações coletadas 

foram inseridas numa planilha de Excel elaborada com campos considerados essenciais 

num primeiro momento. Estes campos foram redefinidos ao estabelecer os procedimentos 

para recolhimento das fotografias digitais. 

O trabalho de leitura das mídias foi realizado no período de setembro de 2012 a 

março de 2013 e possibilitou a observação de diversos problemas referentes à catalogação 

das fotos executada pelo órgão produtor. A inserção das imagens nas mídias não respeitou 

um padrão de armazenamento, apesar de apresentar uma organização mínima. Em alguns 

casos optou-se por dividir as fotografias em pastas temáticas, o que gerou a duplicação de 

imagens em vários temas. A criação excessiva de pastas, uma dentro da outra, era uma 

prática recorrente, o que dificultou o levantamento dos dados. Em vários casos foi possível 

perceber divergências entre as pastas, descrição incompleta de eventos, fotos soltas sem 

identificação ou metadados, o que ocasionou a perda de credibilidade das informações e 

prejudicou sua recuperação. A ausência de critérios para a seleção das imagens gerou uma 

quantidade excessiva de registros fotográficos inseridos nas mídias. Este fato acarreta um 

impacto em longo prazo, visto que as fotografias digitais demandam outro tipo de 

armazenamento digital como medida de segurança, o qual tem um custo ainda elevado. 
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A partir desta primeira experiência percebem-se algumas especificidades dos 

registros fotográficos digitais. A facilidade de produção gerou um aumento considerável no 

volume de fotografias ao se comparar com o mesmo gênero documental em suporte de 

papel. Além disso, a replicação das imagens sem controle gera cópias desnecessárias. Dessa 

forma, as fotos digitais necessitam de maior organização para facilitar a pesquisa, 

localização e o acesso. A fragilidade dos suportes como CD-R e DVD-R nos quais as fotos 

foram inseridas limitam a preservação, exigindo o armazenamento em HD, servidores ou 

storage. No entanto, essa medida de segurança apresenta riscos de perda de dados, 

necessitando de manutenção periódica e realização de backup, devido ao risco da 

obsolescência tecnológica. 

Tais especificidades e os problemas detectados na documentação recebida da 

ASCOM exigiram o estabelecimento de novos procedimentos de recolhimento 

direcionados as fotos em formato digital. Nesse sentido, houve a formação de um grupo de 

trabalho composto por profissionais do APCBH, para compartilhar conhecimentos na 

construção dessa nova metodologia de recolhimento.

Procedimentos para recolhimento de fotografias digitais

A primeira iniciativa do grupo de trabalho foi buscar embasamento teórico nas 

Resoluções do CONARQ, na literatura da área e nas experiências de outras instituições. 

Depois foram iniciadas as discussões definindo-se também as etapas a serem executadas. O 

grupo de trabalho abordou desde a produção do registro fotográfico em seu órgão de 

origem até seu recolhimento ao APCBH, estabelecendo critérios e parâmetros respaldados 

nas normas arquivísticas16 e condizentes com a realidade da instituição. Evidenciou-se a 

necessidade de realizar a gestão dos documentos desde o momento da captura da imagem. 

Os procedimentos para recolhimento foram divididos em produção, organização e 

recolhimento ao APCBH que serão apresentados a seguir. 

No momento da produção das imagens, o responsável pela cobertura fotográfica 

deverá configurar a câmera com os requisitos mínimos estabelecidos pelo APCBH, além de 

registrar os dados sobre o evento para facilitar sua identificação posterior. O formato de 
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17arquivo definido para o recolhimento das fotografias digitais foi o JPEG , com resolução 

mínima de 6 megapixels/300dpi de resolução linear.  Esta proposta ocorreu após debates, 

pesquisas e análise das limitações de espaço de armazenamento digital dos órgãos 

produtores de fotos digitais que têm o APCBH como custodiador legal. Mesmo sendo 

recomendado o formato TIFF18 19 pelo CONARQ , as especificidades dos órgãos produtores 

de documentos da Prefeitura de Belo Horizonte, com realidades muito variadas, tiveram 

que ser consideradas, visto que a quantidade de imagens digitais produzidas é muito 

grande.  Os procedimentos definidos deverão ter aplicabilidade prática e não serem apenas 

recomendações ideais.  

Ao serem descarregadas no computador, as fotos deverão ser organizadas em pastas 

seguindo a ordenação de Ano/ Mês/ Dia/ Evento. Todas as fotos digitais deverão ser 

identificadas com o nome do evento. Além disso, definiram-se os metadados que devem ser 

inseridos obrigatoriamente em todas as imagens, dentre estes, o nome completo do evento, 

local, órgão produtor, data, fotógrafo e em casos específicos, citar os personagens. 

As fotografias digitais deverão passar por um processo de seleção, descartando-se as 

imagens sem qualificação técnica necessária ao arquivamento. Além disso, alguns critérios 

foram recomendados para evitar exageros na quantidade de imagens selecionadas.  

Para envio ao APCBH, as fotos deverão ser gravadas em CD-R seguindo os mesmos 

padrões definidos para a organização das fotos em pastas. O grupo de trabalho elaborou 

uma lista descritiva de documentos, na qual deve ser listado todo o conteúdo das mídias. 

Esta lista deverá obrigatoriamente acompanhar a entrada dos documentos no APCBH. Tal 

medida se deve a especificidade do suporte no qual as fotografias digitais serão inseridas, 

visando controlar a entrada dos documentos no Arquivo e possibilitar sua recuperação pelo 

órgão produtor. A lista descritiva conta com campos que identificam o órgão produtor e o 

órgão recebedor, responsáveis pelo envio e conferência, data, números de controle da 

entrada de documentos no APCBH, além de campos específicos para as fotografias digitais. 

17 Joint Photographic Experts Group. É um método comum usado para comprimir imagens fotográficas. O 
grau de redução pode ser ajustado, o que permite escolher o tamanho de armazenamento, mantendo o 
compromisso com a qualidade da imagem. 
18 Tagged Image File Format. É um formato de arquivo bitmap (raster) para imagens digitais criado pela 
Aldus e controlado pela Adobe atualmente. 
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Neste caso, os campos referem-se à identificação numérica das mídias, a descrição do 

evento, nome do fotógrafo, data das imagens, tipo e tamanho da mídia, formato de arquivo 

e quantidade de imagens. Há ainda campos relativos à localização das imagens na 

instituição após o recolhimento. O preenchimento da lista descritiva é apoiado por uma 

instrução disponibilizada pelo Arquivo, além das orientações que serão fornecidas pelo 

Departamento de Gestão de Documentos. 

Esta lista descritiva de documentos deverá ser enviada impressa em duas vias e 

também em formato digital editável salva em CD-R próprio. A mesma lista usada pelo 

órgão produtor será utilizada para a conferência e inserção dos dados de localização das 

fotografias no APCBH. Dessa maneira, as fotografias digitais exigiram a criação de um 

novo formulário que deve acompanhar a entrada dos documentos no APCBH, além do 

formulário padrão já existente20, que é preenchido para qualquer documento recolhido ao 

Arquivo.

Os novos procedimentos para o recolhimento das fotografias digitais foram 

repassados primeiramente à ASCOM, por ser o órgão que mais produz fotografias digitais 

no âmbito da Prefeitura de Belo Horizonte.  Neste momento foi possível verificar a 

aplicabilidade prática da proposta, contrapondo a realidade do órgão produtor e proceder 

aos ajustes que se fizeram necessários. Concluída esta etapa, o APCBH viabilizou a 

normatização dos procedimentos de recolhimento e a padronização do novo formulário 

Lista Descritiva de Fotografias Digitais. 

Considerações Finais

Os procedimentos para recolhimento das fotografias digitais desenvolvidos no 

APCBH contribuem positivamente para o envio destes documentos de forma padronizada. 

Facilitam o trabalho interno de tratamento, preservação e acesso, visto que interferem desde 

a produção das imagens até a sua entrada no Arquivo. 

Tais procedimentos favorecem a rotina do órgão produtor na organização e controle 

das imagens digitais enquanto estas se encontram sob sua custódia. Além disso, propiciam a 

conscientização em relação às especificidades do suporte digital como documento de 
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arquivo. No caso das fotografias, muitos órgãos somente utilizam a tecnologia digital. O 

descaso no armazenamento pode implicar em perdas de informações, muitas vezes 

essenciais para o próprio órgão e pesquisadores de um modo geral. 

Ressalta-se que os procedimentos criados contemplam a fase de recolhimento das 

fotografias digitais, sendo que o APCBH vem aprimorando as estratégias de preservação 

deste formato de documento para garantir a guarda e acesso em longo prazo a partir do 

momento que já estão na instituição. Para proceder à gestão dos documentos digitais como 

um todo, o Arquivo da Cidade participa de grupos de discussão e troca de experiências com 

outras instituições aquivísticas.  

Os resultados apontados pelo grupo de trabalho do APCBH, no que se refere às 

fotografias digitais, são apenas uma primeira iniciativa, sujeita a reformulações e 

adaptações futuras. Novos estudos e diretrizes na área pautarão as reavaliações periódicas. 

As fotos digitais impõem, portanto, grandes desafios a sua organização e 

preservação. Relegá-los a um plano secundário pode significar a perda irreversível de um 

imenso material que contribui para resguardar a memória administrativa e histórica de um 

período.
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Levantamentos iniciais para a implantação de 
sistema/rede de arquivos na Prefeitura Municipal de 

Belo Horizonte: discussão de conceitos, revisão de 
literatura e legislação 

Reconocimientos iniciales para la implementación de un sistema de 
archivos o de archivos de red en el municipio de Belo Horizonte: análisis 

de conceptos, la literatura y legislación 

Sueli Aparecida de Sá*1

Resumo: Discute os conceitos de sistemas e redes de arquivo. Analisa a estrutura e 
legislação da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte de modo a avaliar a viabilidade da 
criação de seu sistema ou rede de arquivos. Sugere a necessidade de alterações ou 
inserções na legislação vigente que visem à criação do Sistema de Arquivos da 
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte a ser implementado pelo Arquivo Público da 
Cidade de Belo Horizonte. 

Palavras-Chaves: Sistemas e Redes de Arquivos. Arquivo Público da Cidade de Belo 
Horizonte. Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. 

Resumén: Discute los conceptos de los sistemas de archivos y redes. Analiza la 
estructura y las leyes de la Ciudad de Belo Horizonte, a fin de verificar la posibilidad de 
configurar su sistema o archivos de red. Sugiere la necesidad de cambios o inserciones 
en la legislación vigente destinada a crear el sistema de archivos de la ciudad de Belo 
Horizonte para ser ejecutado por el Archivo Público de la Ciudad de Belo Horizonte 

Palabras clave: Sistemas y Redes de Archivos. Archivo Público de la Ciudad de Belo 
Horizonte. Municipio de Belo Horizonte. 

Introdução

O tema sistemas e redes, voltado para a arquivologia, ainda é pouco discutido no 

meio acadêmico e, por isso, encontra-se pouca literatura a respeito. Normalmente, 

quando se fala em sistemas de arquivos, esses são apresentados em relação a soluções 

tecnológicas para problemas relacionados à organização da informação em meios 

digitais.

* Sueli Aparecida de Sá (suelisa2005@ig.com.br), Bacharel em Arquivologia pela UFMG em 2012; 
Bacharel em Comunicação Social/Jornalismo pela FAFI/BH em 1990. O artigo refere-se ao resultado do 
trabalho desenvolvido durante o 7º período do curso de Arquivologia da Universidade Federal de Minas 
Gerais, na disciplina Estágio Supervisionado B, orientado pela professora Cíntia Aparecida Chagas 
Arreguy, coordenado pela professora Vera Lúcia Furst Gonçalves, supervisionado pelo Chefe do 
Departamento de Gestão de Documentos do Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte Rubens de 
Oliveira e Silva.  
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Com certeza esses sistemas são importantes para o tratamento e acesso à 

informação, mas o conceito de sistema de arquivos vai muito além da automação, pois 

antes de sistematizar a informação em meios digitais, é preciso que se organize a 

instituição para que o processo de gestão documental atinja a todos os seus 

setores/departamentos, de forma que a instituição como um todo esteja representada no 

planejamento e execução das atividades arquivísticas.  

O objetivo deste artigo é analisar um estudo de caso, tendo a Prefeitura 

Municipal de Belo Horizonte (PMBH) como foco de estudos iniciais para a implantação 

de um sistema/rede de arquivos. Serão avaliados: a estrutura organizacional da 

prefeitura e a legislação existente.

Compreendendo o conceito e as dificuldades na concepção de um verdadeiro 
Sistema de Arquivos

Sempre que se emprega a palavra sistema, vem à mente algo coordenado, normatizado, 

um trabalho em harmonia, em que todas as partes são importantes para o bom 

funcionamento do conjunto. De acordo com CHIAVENATO, 

Sistema é um conjunto de elementos em interação recíproca. Sistema é um 
conjunto de partes reunidas que se relacionam entre si formando uma 
totalidade. Sistema é um conjunto de elementos interdependentes, cujo 
resultado final é maior do que a soma dos resultados que esses elementos 
teriam caso operassem de maneira isolada. Sistema é um conjunto de 
elementos interdependentes e interagentes no sentido de alcançar um objetivo 
ou finalidade. Sistema é um grupo de unidades combinadas que formam um 
todo organizado cujas características são diferentes das características das 
unidades. Sistema é um todo organizado ou complexo; um conjunto ou 
combinação de coisas ou partes, formando um todo complexo ou unitário 
orientado para uma finalidade. (CHIAVENATO, 2003, p.476).

As palavras organização, interação, interdependência, objetivo/finalidade são 

fundamentais quando se pensa na implantação de um sistema. Podem-se citar vários 

exemplos de sistemas: o corpo humano, o Sistema Solar, sistema de coordenadas, 

sistema legal, sistema organizacional, etc. Um sistema como o corpo humano está 

sempre interagindo com o ambiente onde vive e de onde tira seu alimento, oxigênio, etc. 

O mesmo ocorre com as organizações que estão inseridas em um contexto 

social/político/econômico e dele fazem parte. Uma instituição ao pensar um sistema não 

deve perder de vista o ambiente onde está inserida e que, na maioria das vezes, é a razão 

de ser da sua existência. 

A definição de um sistema de arquivos deve ser pensada a partir da sua principal 

função que é dar acesso à informação. Entretanto, para que isso ocorra, o sistema deve 
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contemplar todo o processo/ciclo de vida do documento - que vai desde a classificação, 

avaliação e descrição - para que ao final a informação esteja à disposição do usuário, 

com a rapidez e qualidade de que este necessita.

JARDIM (1995, p.10) cita VAZQUEZ12 (1994, p.93) ao falar da importância dos 

sistemas de arquivos “como instrumentos de racionalização arquivística, sejam estes 

nacionais, estaduais, municipais, de instituições estatais ou empresas privadas”. Ainda 

para VAZQUEZ (1994, p.93): “sistema integrado de arquivos é um conjunto orgânico 

de arquivos, vinculados por uma direção central que normaliza os processos 

arquivísticos e focaliza a informação em um ponto acessível à consulta interna e 

externa”.  Pode-se verificar que os autores referem-se a sistemas de articulação das 

atividades de gestão de documentos entre os vários arquivos. Entretanto quando se 

pensa em nível institucional, é preciso que o conceito de sistema seja pensado de forma 

orgânica, indo além da simples integração entre os vários arquivos dentro da instituição.   

As instituições sejam elas mais simples ou complexas, necessitam criar seu sistema de 

arquivos de forma orgânica, interdependente e centralizada, de modo a organizar sua 

documentação de acordo com a legislação em nível nacional e suas normas internas. 

É importante ressaltar que, em muitos casos o conceito de sistema de arquivos se 

confunde com o conceito de sistemas informatizados para arquivos. A informatização, 

nos dias atuais, é um elemento fundamental na concepção de um sistema de arquivos, 

mas a estruturação desse sistema vai muito além de um processo de informatização. A 

implantação de um sistema de arquivos requer todo um trabalho de se pensar a 

instituição: sua estrutura; a legislação a que está sujeita; os contextos interno e externo 

em que está inserida; o perfil de seus usuários; a necessidade de elaboração de Plano de 

Classificação, Tabela de Temporalidade, normas de descrição, etc.  

Uma dificuldade ao se implantar um sistema de arquivos é conseguir que esse 

funcione efetivamente, de modo que seus órgãos trabalhem num ritmo coordenado para 

se atingir o objetivo comum. O fracasso na implantação de um sistema de arquivos 

reside, muitas vezes, na falta de: planejamento; trabalho em conjunto entre os diversos 

setores envolvidos; estabelecimento de normas e atribuição de responsabilidades; 

implantação de uma rede de comunicações eficiente e de tecnologia adequada ao 

sistema proposto - além da necessidade de se verificar o funcionamento do sistema e 

corrigir possíveis falhas sempre que necessário.  

1 VASQUEZ, Manuel. Introducción a la archivología. Guia de estudios. Mercedes: Associacion 
Bonarense de Archiveres, 1994. Apud JARDIM, J. M. A periferia sem centro: os arquivos como sistema. 
Brasília: Arquivo Público do Distrito Federal, 1995. 
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Conforme o grau de complexidade do sistema e os objetivos a serem atingidos, 

pode-se optar pelo sistema centralizado ou descentralizado.  O sistema centralizado 

concentra suas várias atividades arquivísticas em um mesmo setor da organização. O 

sistema descentralizado pode distribuir as atividades de controle e seus arquivos em 

vários setores da organização. Para PAES (2004, p.40) é fundamental que se tenha uma 

coordenação central que pode ficar a cargo do arquivo permanente da organização. 

Ainda segundo PAES, seriam atribuições dessa coordenação: 

prestar assistência técnica aos arquivos setoriais; estabelecer e fazer cumprir 
as normas gerais de trabalho, de forma a manter a unidade de operação, a fim 
de atender às peculiaridades de cada arquivo setorial; promover a 
organização ou reorganização dos arquivos setoriais, quando necessário; 
treinar e orientar pessoal destinado aos arquivos setoriais, tendo em vista a 
eficiência e a unidade de execução do serviço; promover reuniões periódicas 
com os encarregados dos arquivos setoriais para exame, debate e instruções 
sobre assunto de interesse do sistema de arquivos. (PAES, 2004, p.40)

A implantação de um sistema de arquivos em uma instituição de grande porte, 

que apresenta uma complexidade de funções, deve buscar o envolvimento/representação 

dos diversos setores/departamentos, atribuindo-se responsabilidades e estabelecendo um 

fluxo de comunicação entre os vários agentes.  A existência de comissões setoriais que 

trabalhem em conjunto com o órgão central de gestão de documentos é fundamental 

para que as ações se desenvolvam de forma padronizada, de modo a contribuir para que 

o sistema atinja seus objetivos.

Breve análise do conceito de redes de arquivos e sua importância na formação de 
redes de cooperação/comunicação

O conceito de rede é empregado normalmente nas ciências sociais para 

compreender o relacionamento entre as pessoas e os grupos em suas relações sociais. Na 

verdade a base para a definição do que vem a ser uma rede de arquivos passa por essas 

relações. Não se pode pensar em rede sem colocar a comunicação como causa e efeito 

das relações que nela ocorrem.  

A proposta de uma ação que envolva atores distintos, autônomos, mas que 

exercem atividades inter-relacionadas, precisa ter clareza com relação à melhor forma 

de coordenar as atividades através de uma rede de comunicação, para que o trabalho 

desenvolvido por cada unidade autônoma ocorra de forma a beneficiar a todos que 

fazem parte da mesma. 
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De acordo com SOUZA (1988)2,3citada por JARDIM (1995, p.59), as diferenças 

básicas entre sistemas e redes ocorrem com base na integração ou interligação entre 

suas ações e objetivos, conforme quadro a seguir: 

REDES SISTEMAS

- Elementos interligados 

- Objetivos comuns 

- Componentes autônomos 

- Características individuais 

- Cooperação 

- A ausência de um componente não 

compromete a realização dos 

objetivos da rede como um todo. 

- Elementos integrados 

- Objetivos específicos 

- Componentes interdependentes 

- Padronização 

-Funções específicas e 

interdependentes/complementação 

- A ausência de um componente compromete a 

realização dos objetivos do sistema como um 

todo.

Fonte: Souza, 2012 

Uma rede de arquivos pode ser compreendida em termos de troca de 

informações/experiências entre vários arquivos, ou mesmo entre setores de uma mesma 

instituição, pois uma rede não pressupõe um objetivo específico a ser atingido, como no 

caso do sistema.   Pode-se pensar a criação de uma rede de arquivos entre os vários 

municípios de um estado, que mesmo apresentando cada município suas características 

específicas, procuram trocar experiências com seus pares, uma vez que todos possuem 

um objetivo em comum que é a organização de seus arquivos através do processo de 

gestão documental. Entretanto, mesmo possuindo objetivos comuns nem todas as 

experiências implantadas em um município podem ser utilizadas em outro, uma vez que 

cada arquivo municipal apresenta peculiaridades e objetivos específicos diferenciados 

na implantação de seu sistema. Também empresas de diferentes áreas podem estabelecer 

uma rede para troca de experiências em termos de inserção no mercado, gerenciamento 

de arquivos, adoção de sistemas informatizados, etc. A localização geográfica das várias 

unidades de uma instituição também pode ser um elemento importante na opção pela 

formação de uma rede de arquivos.  

A implantação de uma rede de arquivos é aconselhável nos casos em que não há 

necessidade de uma padronização das ações através de um trabalho integrado entre os 

2 SOUZA, Patrícia Balduíno de. Política de compartilhamento de recursos informacionais nas redes e 
sistemas de informação em instituições do poder brasileiro. (1988. 92f.) Dissertação (Mestrado em 
Biblioteconomia e Documentação). Universidade de Brasília, 1988. Apud JARDIM, J. M. Sistemas e 
políticas públicas de arquivos no Brasil. Niterói: Editora da UFF, 1995. Disponível em:< 
http://www.uff.br/ppgci/sistemas.pdf>. Acesso em: 20 nov. 2012. 
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vários componentes (nós) da rede, pois cada nó possui autonomia para desenvolver suas 

atividades, mas a troca de experiências é importante para que os integrantes da rede 

consigam desenvolver seu próprio sistema de arquivos.  

No caso específico da PMBH, a implantação de uma rede de arquivos seria 

interessante para estabelecer uma rede de comunicação entre vários arquivos 

municipais, proporcionado uma troca de experiências. Entretanto, enquanto instituição 

autônoma, complexa e com características peculiares, verifica-se a necessidade de 

criação de um sistema de arquivos que funcione de forma orgânica e interdependente. 

Considerações iniciais para a implantação de um sistema de arquivos

O planejamento do sistema de arquivos começa pelo conhecimento da 

instituição. Para isso o órgão responsável pela gestão de documentos deve elaborar um 

diagnóstico. Segundo LOPES (2009, p.181): “entende-se como diagnóstico, a operação 

de construir a imagem de uma ou mais organizações”. LOPES (2009, p.183) ainda 

ressalta que, para o tratamento arquivístico “o principal dado a ser coletado nas 

organizações é a descrição de suas atividades e da relação destas com o fluxo de 

informação”.

 Esse é, talvez, o momento mais importante para o planejamento do sistema.    

Entretanto, dependendo do tamanho da instituição, do seu grau de complexidade e da 

diversidade das atividades nela desenvolvidas, a elaboração desse diagnóstico deve ser 

feita de modo a contemplar toda a sua pluralidade, pois um diagnóstico mal feito pode 

comprometer todo o processo, gerando mais tarde maior necessidade de revisão de 

decisões e estratégias definidas anteriormente. 

No caso de instituições com alto grau de complexidade, verifica-se a 

necessidade da elaboração de um pré-diagnóstico cuja finalidade é identificar as 

principais funcionalidades da organização – utilizando para isso o organograma 

estrutural da empresa e as atribuições dos diversos setores/departamentos.  A partir 

desse estudo, é preciso avaliar a necessidade da criação de comissões setoriais que 

devem trabalhar em conjunto com a gestão de documentos para a elaboração do 

diagnóstico pormenorizado, que deve contemplar as atividades desenvolvidas em cada 

função e sua relação com o fluxo documental. 

Essas comissões são, na verdade, o primeiro elemento a integrar o sistema de 

arquivos da instituição de forma permanente. Sua criação deve ser instituída por 

legislação/normas institucionais, de forma que suas atribuições sejam bem definidas, e 
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as responsabilidades distribuídas entre os seus representantes. Além do diagnóstico, as 

comissões devem trabalhar em todo o processo de implantação, funcionamento e 

avaliação/controle do sistema: elaboração e revisão de Plano de Classificação, criação 

da Tabela de Temporalidade, análise da documentação produzida e seu fluxo, serviço de 

protocolo, etc. As comissões devem ter clareza com relação à definição/descrição das 

funções referentes aos setores da instituição aos quais estão vinculadas, pois isso é de 

grande importância para a implantação do Plano de Classificação e Tabela de 

Temporalidade referente às atividades fins.  

Resolvidas as questões de ordem legal e burocrática para a criação e 

funcionamento das comissões setoriais, deve ser feito o treinamento do pessoal 

pertencente às mesmas.  

É fundamental que o órgão central de gestão de documentos defina as 

funções/atribuições em cada fase do ciclo de vida dos documentos de arquivo para que, 

em cada etapa, o trabalho seja efetuado de modo a manter o sistema funcionando em sua 

totalidade.  De acordo com SILVA (2007), a fase corrente deve dar atenção especial ao 

processo de avaliação, enquanto a fase intermediária deve se preocupar com a 

necessidade ou não da mudança de suporte dos documentos, sendo importante o papel 

da fase permanente no processo de feedback com relação à efetividade  da aplicação dos 

instrumentos criados como o Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade.  

Deve-se ter em mente a importância do arquivo intermediário no processo de 

gestão de documentos, pois o mesmo funciona como um elo entre o arquivo corrente e 

permanente. Ele não só recebe, por transferência, os documentos provenientes do 

arquivo corrente, como deve mantê-los organizados e tratados para serem ainda 

utilizados pela instituição, ou para recolhimento ao arquivo permanente daqueles que 

possuem valor informativo para pesquisa e já cumpriram sua função primária. Ainda na 

fase intermediária deve haver uma preocupação especial com relação à mudança do 

suporte dos documentos que podem ficar armazenados nesse arquivo por prazos 

prolongados. É neste momento que a questão dos custos de armazenamento fica mais 

visível, uma vez que grande volume de documentos pouco utilizados e aguardando sua 

destinação final estão depositados. É preciso tomar muito cuidado para que esses 

arquivos não sejam relegados a um segundo plano quando da implantação do sistema, 

pois seu bom funcionamento é fundamental para os trabalhos realizados tanto no 

arquivo corrente como no permanente. 
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Considerações iniciais para a implantação de um sistema de arquivos na Prefeitura 
Municipal de Belo Horizonte (PMBH)

Como já foi dito anteriormente, os passos iniciais para a implantação de um 

sistema de arquivos em uma instituição de grande porte e complexa como é o caso da 

PMBH, exigem um conhecimento prévio da estrutura organizacional.   

A presente estrutura está de conformidade com a seguinte Legislação: Lei 

Municipal n. 9.011, de 1 de janeiro de 2005; Lei Municipal n. 9.155, de 12 de janeiro de 

2006; Lei Municipal n. 9.319, de 19 de janeiro de 2007; Lei Municipal n. 9.489 de 14 

de janeiro de 2008; Lei Municipal n. 9.718, de 03 de julho de 2009; Lei Municipal 

n.10.101 de 14 de janeiro de 2011; Lei Municipal n. 10.264, de 20 de setembro de 

2011.34

De acordo com a legislação vigente, a administração direta do poder executivo 

municipal tem os seguintes graus de hierarquia: 

1º grau hierárquico: Secretaria Municipal ou equivalente; 

2º grau hierárquico: Secretaria Municipal Adjunta ou equivalente; 

3º grau hierárquico: Gerência ou equivalente.

Ao grau de Secretaria Municipal equivalem: o Gabinete do Prefeito, o Gabinete 

do Vice-Prefeito, a Assessoria Policial Militar, a Procuradoria-Geral do Município, a 

Controladoria Geral do Município, a Assessoria de Comunicação Social do Município e 

as Secretarias de Administração Regional Municipal.

À Secretaria Municipal Adjunta equivalem4:5a Coordenação Executiva do 

Programa BH Metas e Resultados, a Assessoria de Cerimonial e Mobilização, a 

Procuradoria Geral Adjunta, a Auditoria Geral do Município, a Corregedoria Geral do 

Município, a Ouvidoria Geral do Município, a Assessoria de Comunicação Social 

Adjunta, a Guarda Municipal Patrimonial, a Corregedoria da Guarda Municipal 

Patrimonial, a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, a Contadoria Geral do 

Município e a Coordenação Executiva do Programa BH Metas e Resultados.

A vinculação às respectivas Secretarias de 1º nível hierárquico das autarquias, 

fundações e Sociedades de Economia Mista se dá conforme a Lei Municipal n. 10.101,

de 144 de janeiro de 2011.  

3 Conforme Organograma da Estrutura Organizacional da PMBH atualizado em 13/02/2012. 
4 Lei n. 10.101, de 14 de janeiro de 2011 - altera a lei nº 9.011/05 e dá outras providências. Disponível 
em: <http://cmbhweb.cmbh.mg.gov.br:8080/silinternet/consultanormas/detalhenorma.do;jsessionid=d99 
f08e8de65a80c01b1d087cc15d351?id=2c907f762d524303012d995858eb0179&metodo=detalhar#>.
Acesso em: 20 nov. 2012. 
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Ao analisar a estrutura, verificamos a existência de 20 órgãos em nível de 

Secretaria Municipal, 36 órgãos em nível de Secretaria Adjunta, três Fundações, quatro 

Sociedades de Economia Mista e três Autarquias. As Secretarias Adjuntas se encontram 

subordinadas às respectivas Secretarias de 1º nível hierárquico.  

Desde a reforma administrativa de 2005, até setembro de 2011, essa estrutura, 

em seus níveis de primeiro e segundo graus hierárquicos, já foi alterada por seis leis 

diferentes que: criaram, subdividiram, fundiram e/ou alteraram nomes de Secretarias e 

Secretarias Adjuntas; alteraram a vinculação de Autarquias, Sociedades de Economia 

Mista e Fundações e, em janeiro de 2011 a Lei Municipal n. 10.101 criou a 

Coordenação Executiva do Programa BH Metas e Resultados, em nível de Secretaria 

Adjunta, que, entretanto não está subordinada a nenhuma Secretaria de 1º grau. 

Observa-se que nos níveis inferiores as mudanças ocorrem com maior frequência.  

Em termos de contextualização e organicidade dos documentos, as secretarias de 

segundo nível são desmembramentos das funções principais/gerais das Secretarias de 

primeiro nível, que possuem certa autonomia administrativa/legislativa dentro de suas 

atividades específicas, vindo a formar um fundo de arquivo para efeito dos trabalhos de 

gestão de documentos. De acordo com BELLOTTO 

O fundo de arquivo compreende os documentos gerados e/ou recolhidos por 
uma entidade pública ou privada que são necessários à sua criação, ao seu 
funcionamento e ao exercício das atividades que justificam sua existência. 
Por isso os documentos de uma unidade administrativa não devem ser 
separados para efeitos de organização sob qualquer pretexto. 
(BELLOTTO, 2006, p.28)

Compreendendo cada secretaria de 1º grau hierárquico enquanto um fundo 

autônomo/orgânico, deve-se levar em conta que, para efeito de análise do fluxo de 

documentos, todos os documentos produzidos em seus níveis inferiores podem ser 

considerados como parte integrante de seu todo orgânico. Os trabalhos de uma comissão 

setorial, nesse sentido, teriam como foco o acompanhamento e avaliação de toda essa 

produção documental. Entretanto, devemos levar em consideração que a estrutura da 

PMBH como um todo necessita funcionar em harmonia, ou seja, é preciso que todas as 

secretarias trabalhem em conjunto, com processos padronizados, pois mesmo possuindo 

certa autonomia, suas funções estão interligadas de modo a permitir que a PMBH 

cumpra a sua missão de administrar o município e atender às necessidades de seus 

cidadãos. Nesse contexto as políticas sociais devem trabalhar em conjunto com saúde, 

educação, meio ambiente, etc.; as finanças atuam na contabilidade da administração 
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direta e indireta; a Secretaria de Desenvolvimento atua no desenvolvimento econômico 

do Município, de maneira integrada, interferindo no planejamento urbano e inclusão 

social de todos os cidadãos, dentre outros exemplos. A Secretaria de Administração 

Regional Municipal deve manter uma relação estreita com todas as secretarias uma vez 

que sua finalidade é coordenar as atividades de implementação das políticas públicas 

urbanas, ambientais e sociais nas respectivas regionais.

Mesmo que as secretarias possuam certa autonomia, existe entre elas um inter-

relacionamento e uma interdependência, que apontam para a necessidade de criação de 

um sistema de arquivos, em que as comissões façam o trabalho de interligar as várias 

partes, de forma a garantir o funcionamento harmonioso de todo o sistema.

Estudo da legislação existente/necessária para a implementação de um sistema de 
arquivos na PMBH 

A legislação é uma ferramenta importante para garantir que as ações da 

administração ocorram de forma transparente e efetiva, dando suporte às tomadas de 

decisão e ao andamento dos trabalhos durante todo o processo de execução de projetos, 

independente da legislatura. Nesse contexto a gestão de documentos aparece como um 

instrumento de garantia dos direitos do cidadão à informação pública a partir do 

momento em que dá um tratamento sistematizado aos documentos orgânicos gerados 

pela administração da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.  

O trabalho de gerenciamento de documentos arquivísticos necessita de um 

suporte legal para que as ações necessárias à implantação e funcionamento de um 

sistema de gestão de documentos de arquivo ocorram de modo a garantir a implantação 

de um Plano de Classificação e a construção e implementação da Tabela de 

Temporalidade de Documentos -  além de auxiliar na orientação do trâmite e tratamento 

arquivístico dos documentos em suas três fases do ciclo de vida, de forma que o cidadão 

tenha respeitados os seus direitos constitucionais de acesso à informação.  

  O estabelecimento do direito legal do cidadão começa com a Constituição 

Federal, que garante não só o acesso aos documentos, mas a sua proteção enquanto bens 

de valor histórico, artístico ou cultural, que devem ser preservados, conservados e/ou 

recuperados. Essa atribuição é competência não só da esfera federal, mas das esferas 

estaduais e municipais. 

A Lei Orgânica Municipal é a lei maior de um município, nela estão 

estabelecidos os princípios fundamentais pelos quais será organizada e regida a 

administração municipal, respeitados os princípios constitucionais federais e estaduais. 
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Além dos princípios já garantidos na constituição Federal, a Lei Orgânica do 

Município de Belo Horizonte (21 de março de 1990) estabelece alguns princípios e 

normas que vão reger os trabalhos da administração pública, e são de suma importância 

para o estabelecimento e/ou implantação de um sistema de arquivos.   

De acordo com seus artigos 18 e 19 pode-se observar uma sistematização da 

atividade administrativa, que tem as secretarias municipais como órgãos centrais de 

cada sistema e se subdividem em unidades administrativas. Esse é um elemento 

importante para se verificar o fluxo da documentação, de modo a se pensar na melhor 

forma de sistematização dos arquivos (correntes, intermediários, permanentes) 

respeitados os princípios da arquivologia. 

  O artigo 168 da lei orgânica deixa claras as funções de um sistema de arquivos 

que tem como finalidade não só a proteção/preservação dos documentos, mas sua 

utilização como instrumentos de apoio à administração, ressaltando sua importância no 

processo administrativo municipal.  

Com relação à política municipal de arquivos, analisaram-se as seguintes leis: 

Lei Municipal n. 5.899, que estabelece a Política Municipal de Arquivos; Lei Municipal 

n. 5.900, que dispõe sobre a criação do Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte; 

Decreto Municipal n. 14.371, que aprova o Estatuto da Fundação Municipal de Cultura. 

  As Leis Municipais 5.899 e 5.900 atribuem ao APCBH (Arquivo Público da 

Cidade de Belo Horizonte) a responsabilidade de fazer a gestão de documentos, 

enquanto instrumento de apoio à administração, entretanto, ao verificar as atribuições 

do arquivo, o foco principal gira em torno dos documentos referentes à guarda 

permanente. A Lei Municipal n. 5.899 estabelece: “considera-se gestão de documentos o 

conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à sua tramitação, avaliação e 

arquivamento, em fase corrente e intermediária, visando a sua eliminação ou 

recolhimento para guarda permanente.” A Lei Municipal 5900 designa o APCBH “como 

instrumento de apoio à administração, à cultura, ao desenvolvimento científico e como 

elemento de prova e informação.” 

 O Decreto Municipal n. 14.371, atribui como competência da Fundação 

Municipal de Cultura, através do APCBH a “implantação da política municipal de 

arquivos”, de modo a garantir a proteção e o acesso à documentação produzida pela 

administração pública. Mas também neste decreto, verifica-se o foco voltado para os 

documentos de guarda permanente, ou seja, o acesso à documentação pública se refere 

àqueles documentos de valor informativo e/ou histórico. Esse mesmo decreto, 
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entretanto, confere ao Departamento de Gestão de Documentos do APCBH as tarefas de 

promover e acompanhar os programas de gestão de documentos junto aos órgãos 

municipais e estabelecer a interação dos órgãos da administração municipal com os 

arquivos correntes e intermediários, além de “promover o desenvolvimento e a 

manutenção dos sistemas de gestão de documentos”. A legislação não esclarece o que 

seriam esses “sistemas de gestão de documentos”, que parecem estar relacionados a 

sistemas informatizados, de qualquer forma, a falta de clareza pode dificultar a 

interpretação e o cumprimento da lei. O conceito de “sistemas de gestão de 

documentos” pode ser compreendido pelo que chamamos de “sistema de arquivos”, já 

discutido anteriormente, e que pressupõe todo um trabalho preliminar para a sua 

implantação, que inclui a criação de legislação específica para a formação de comissões 

e ou grupos de trabalho com profissionais de diversas áreas, que, atuando em conjunto 

com toda a administração, em seus diversos níveis hierárquicos, deverão estabelecer as 

bases estruturais e legais para a criação do sistema de arquivos. 

O mesmo decreto, em seu artigo 78, estabelece o apoio operacional e técnico aos 

trabalhos da Câmara Técnica de Avaliação da Tabela de Temporalidade e Destinação de 

Documentos de Arquivo da Prefeitura de Belo Horizonte. Em um sistema de arquivos, 

quando da implantação de comissões setoriais de apoio à gestão de documentos, não só 

a criação das comissões, mas também esse apoio técnico e operacional deve ser tema de 

matéria legal.  

Deve-se observar que na Lei Municipal n. 5.899 que estabelece a Política 

Municipal de Arquivos fica clara a competência do APCBH com relação à gestão dos 

documentos produzidos e recebidos pelo poder executivo e implantação da política 

municipal de arquivos. Entretanto a Lei Municipal n. 5.900 que dispõe sobre a criação 

do APCBH o coloca como instrumento de apoio à administração, mas não define dentre 

suas competências a de “criar e gerenciar/administrar o Sistema de Arquivos da 

PMBH”, atribuindo-lhe também competências para regulamentar a criação e 

manutenção do sistema.  

A impressão que se tem é que na Lei de Criação do APCBH a Política Municipal 

de Arquivos ficou “meio esquecida”.  O Decreto Municipal n. 14.371/2011 aprova o 

estatuto da Fundação a competência da Diretoria do APCBH para “implantar a política 

municipal de arquivos”, competindo ao Departamento de Gestão de Documentos 

”promover e acompanhar o desenvolvimento de programas de gestão de documentos”.  
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Nenhuma das leis se refere diretamente à criação de um “sistema de arquivos”, 

elemento importante quando se pensa em uma política municipal de arquivos.  

É necessário que se faça uma alteração/complementação da legislação para a 

criação do sistema de arquivos.

Considerações finais com relação ao processo de implantação de um sistema de 
arquivos da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte

A implantação de um sistema de arquivos requer um trabalho em conjunto do 

Departamento de Gestão de Documentos do APCBH com os vários setores da Prefeitura 

Municipal de Belo Horizonte, e deve contar com o apoio dos vários diretores/secretários 

das funções hierárquicas de 1º nível. A fase do diagnóstico é de grande importância para 

o planejamento do sistema, momento em que todos os setores da organização devem 

estar de alguma forma, contemplados no levantamento/análise das atividades, funções, 

problemas e oportunidades que se apresentam no ambiente organizacional.  Um 

diagnóstico bem elaborado dará origem a um planejamento coordenado, passível de 

execução.  A formação de comissões setoriais, no caso de empresas de grande porte que 

apresentam uma complexidade de funções, é fundamental para que diagnóstico e 

planejamento estejam de acordo com a realidade da instituição, de modo que as 

estratégias adotadas e as prioridades definidas possam contribuir para a implantação do 

sistema de arquivos e cumprimento de sua missão. A formação de uma rede de 

cooperação com arquivos de outras instituições durante o processo de planejamento e 

execução das ações de implantação do sistema pode ser de grande ajuda.   

De acordo com os conceitos de sistema e redes analisados, fica difícil pensar a 

gestão de documentos na Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, sem a implantação de 

um sistema de arquivos.  Tem-se uma instituição de grande porte, que possui 20 

secretarias de nível 1, 36 secretarias de nível 2, além de 10 organizações  pertencentes à 

administração indireta. As secretarias possuem certa autonomia administrativa, mas 

trabalham em conjunto, mantendo uma interdependência.  Esse fato fica mais evidente 

no caso da Secretaria de Administração Regional Municipal, que mantém uma relação 

de integração com todas as demais secretarias, necessitando, para o desenvolvimento de 

seu trabalho, que as mesmas mantenham certa padronização administrativa.  

O Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade também devem ser 

elaborados/revistos em conjunto, uma vez que muitos dos documentos utilizados nas 

atividades meio possuem o mesmo formato, e as atividades em geral seguem a mesma 

legislação.  Há uma integração das atividades desses órgãos, que em algum momento se 
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complementam, de forma que, dificilmente uma rede de arquivos seria suficiente para 

atender à demanda da instituição como um todo.   

A implantação do sistema de arquivos requer a coordenação de um órgão central, 

no caso o Departamento de Gestão de Documentos do APCBH. Mas devido ao grande 

número de Secretarias e à diversidade de suas funções, é preciso que se instalem 

“comissões setoriais de gestão de documentos de arquivo” que devem trabalhar em 

conjunto com o departamento.  

Essas comissões precisam funcionar como um braço do Departamento de Gestão 

de Documentos nos seus respectivos órgãos, sua criação e atribuições devem estar bem 

claras na legislação, seja por alterações na lei, elaboração de decretos e/ou portarias. O 

principal objetivo das comissões deve estar voltado para a criação e manutenção do 

sistema de arquivos da PMBH, auxiliando o Departamento de Gestão de Documentos 

nos seus trabalhos de classificação, avaliação e descrição dos documentos de forma que 

a instituição como um todo possa dar acesso às informações contidas nos mesmos com 

qualidade e rapidez.  

Nos dias atuais, com a arquivística integrada, é essencial que a descrição possa 

ser pensada desde o momento da criação do documento até a sua fase permanente. 

Mesmo a elaboração de bancos de dados e sistemas informatizados que venham a 

acompanhar o documento durante todo o seu ciclo de vida necessitam ser pensados 

também no âmbito das comissões.  

Com base nas avaliações feitas anteriormente, relacionadas à estrutura 

organizacional da PMBH, sua legislação e os exemplos de Sistemas/redes estudados, 

este texto apresenta algumas considerações/sugestões que podem ser avaliadas quando 

da implantação do sistema de arquivos da PMBH: 

A implantação das “Comissões Setoriais de Gestão de Documentos de Arquivo” 

deve ser o passo inicial. Entretanto, para que isso ocorra é necessário que a 

legislação crie efetivamente o “Sistema de Arquivos da PMBH”. A Lei orgânica 

do município prevê no seu artigo 168 que o poder público deverá manter 

“sistema de arquivos públicos e privados (...) como instrumentos de apoio à 

administração”, entretanto a palavra sistema aqui utilizada não necessariamente 

se refere ao conceito discutido, mas já permite uma abertura para a 

institucionalização do “sistema de arquivos da PMBH”. As competências 

relacionadas às funções gerais de um sistema de arquivos estão presentes na 

legislação, como analisado anteriormente, mas é preciso que a lei deixe clara a 
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instituição/criação do “Sistema de Arquivos da PMBH”, para que a partir de 

então as comissões setoriais possam ser criadas. 

Ao analisar a estrutura organizacional da prefeitura e as funções das secretarias 

de primeiro e segundo nível, verifica-se uma maior autonomia administrativa no 

1º nível, além da especificidade de suas funções, o que sugere a criação das 

comissões em número igual ao dos órgãos de primeiro nível. Têm-se então 20 

comissões setoriais de gestão de documentos referentes às secretarias de 

primeiro nível, e mais 10 comissões relacionadas aos órgãos da administração 

indireta. Entretanto há a Coordenação Executiva do Programa BH Metas e 

Resultados - cuja finalidade é planejar, coordenar e monitorar a execução do 

Plano de Governo gerenciando os compromissos de resultados - que não se 

encontra subordinada a nenhuma das secretarias e pode ser incluída em uma das 

comissões com a qual tenha mais afinidade com relação às funções. Também no 

caso do Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito pode-se verificar a viabilidade da 

fusão das duas comissões, o que pode reduzir para 29 o número de comissões. A 

prefeitura possui quatro comissões já implantadas (SMARU - Secretaria 

Municipal Adjunta de Regulação Urbana, BHTRANS – Empresa de Transporte 

e Trânsito de Belo Horizonte, BELOTUR – Empresa Municipal de Turismo de 

Belo Horizonte, SLU – Superintendência de Limpeza Urbana), entretanto, como 

não estão respaldadas pela legislação dentro de um sistema integrado de 

arquivos, corre-se o risco de que atuem de forma individualizada e mesmo, que 

venham a se desfazer. Os membros dessas comissões podem contribuir com sua 

experiência na formação das comissões que deverão compor o sistema de 

arquivos da PMBH. 

Com relação à existência e composição das comissões, é importante que sejam 

de caráter permanente, de modo que continuem em atividade mesmo após a 

implantação do sistema. O ideal seria que cada uma tenha pelo menos um 

arquivista responsável. Mas na impossibilidade, que possua em caráter efetivo 

pelo menos três profissionais, que a princípio podem ser das áreas de direito, 

administração, história, biblioteconomia, área relacionada à atividade fim do 

órgão ao qual a comissão está vinculada ou outra área de nível superior ligada à 

Ciência da Informação. A quantidade de membros deve ser feita conforme a 

quantidade de secretarias adjuntas subordinadas à secretaria de nível superior. 

Entretanto, na inexistência de arquivistas no quadro de cargos da prefeitura - 
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pelo menos inicialmente - a Fundação Municipal de Cultura deve procurar 

aumentar o número de arquivistas pertencentes ao seu quadro funcional de modo 

que os mesmos possam trabalhar junto às comissões, coordenando as atividades 

das mesmas. De qualquer modo é importante que em médio prazo, cada 

secretaria de nível 1 possua no seu quadro de servidores pelo menos um 

profissional arquivista. É importante que os integrantes dessas comissões, sejam  

permanentes ou transitórios, façam parte do corpo de funcionários das 

respectivas secretarias e das áreas específicas da documentação a ser avaliada.  

Essas comissões setoriais - assim como ocorre com o Departamento de Gestão 

de Documentos - devem dar apoio operacional e técnico aos trabalhos da 

Câmara Técnica de Avaliação da Tabela de Temporalidade e Destinação de 

Documentos de Arquivo da Prefeitura de Belo Horizonte, que deve continuar 

com suas atribuições de forma centralizada. Os membros das comissões podem 

avaliar os documentos pertencentes ao órgão/setor ao qual pertencem, entretanto 

a aprovação para inclusão na Tabela de Temporalidade deve ser feita pela 

Câmara Técnica de Avaliação da Tabela de Temporalidade. 

Com relação aos arquivos intermediários, a PMBH possui 12 arquivos 

pertencentes a gerências de 3º nível. É preciso que esses arquivos estejam 

subordinados às comissões das referidas secretarias, que deverão organizar uma 

rede integrada em cada secretaria, de modo a estabelecer/definir as 

responsabilidades de cada arquivo com relação aos documentos que deverão 

permanecer sob sua guarda, que podem estar subordinados ao órgão de segundo 

nível hierárquico (secretarias adjuntas) a que pertencem.  A relação de arquivos 

intermediários atribui a subordinação desses arquivos a gerências de terceiro 

nível, o que pode dificultar um trabalho integrado entre os vários arquivos 

intermediários. A centralização, pelo menos em nível intelectual, é importante 

para a formação de um sistema de protocolo. Esses arquivos merecem atenção 

especial, pois como já foi dito anteriormente funcionam como um elo entre os 

arquivos corrente e permanente, e neles os documentos ficarão armazenados, 

muitas vezes por um longo espaço de tempo, é preciso que estejam organizados 

e recebam tratamento adequado, de forma a serem preservados até completarem 

seu ciclo de vida e serem recolhidos ao arquivo permanente ou eliminados.    

O objetivo desse artigo é apenas fornecer algumas informações e considerações 

acerca da implantação do sistema de arquivos da Prefeitura Municipal de Belo 
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Horizonte. Apresenta-se aqui apenas um panorama geral da situação, sua estrutura e a 

legislação, analisando alguns fatores relevantes que devem ser considerados quando da 

implantação do sistema. Espera-se que os dados aqui levantados e as considerações 

feitas forneçam uma contribuição para os trabalhos de gestão de documentos realizados 

pelo Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte. 
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Arte Neoclássica e Arte Moderna nos Salões Municipais 
de Belas Artes: um confronto além dos conceitos 

Neoclassical and Modern Art in the Municipal Salons of Fine Arts: a 
confrontation beyond concepts

Rodrigo Vivas
Gisele Guedes Pessoa

Resumo: O presente trabalho aborda questões referentes às modificações dos critérios 
artísticos nos Salões Municipais de Belas Artes de Belo Horizonte focando no debate 
ocorrido na década de 1950 sobre as duas categorias de premiação: Arte Neoclássica e 
Moderna. A proposta é a (re)condução destas obras ao primeiro plano de investigação, 
contrariando a tendência comum da atual historiografia de arte mineira em valorizar 
explicações de determinação “política”  ou “social” em detrimento a análise de obras 
específicas. A revisão deste quadro visa apreender a obra artística em sua totalidade, em 
sua capacidade de desdobramento em vários níveis de percepção por meio da inclusão 
dos conceitos relativos à “função”, “destinação” e “problema artístico” no termo inicial 
de “autenticidade”.

Palavras-chave: Salão Municipal de Belas Artes. Arte Moderna. Arte Neoclássica.

Abstract: This paper discusses issues relating to changes in the criteria artistic at the 
Municipal Salons of Fine Arts from Belo Horizonte focusing the debate occurred in 
1950 on the two award categories: Neoclassical and Modern Art. The proposal is to 
(re)driving these works to the first plane of research, contrary to the common trend of 
the current historiography of art in valuing mining explanations of content "political" or 
"social" rather than the analysis of specific works. A review of the framework aims to 
learn the artistic work in its entirety, in its ability to unfolding into several levels of 
perception by including the concepts relating to "function", "allocation" and "artistic 
problem" in the initial term of "authenticity".

Keywords: Municipal Salons of Fine Arts. Modern Art. Neoclassical Art.

A história da arte de Belo Horizonte, apesar de poucos estudos, possui em seu 

quadro grandes pesquisadoras como Cristina Ávila, Marília Andrés Ribeiro e Ivone 

Luzia Vieira1. Apesar de diferenças individuais entre estas autoras, parece existir uma 

referência comum: a tentativa de vinculação dos fenômenos culturais e econômicos em 

 Doutor em História da Arte, Professor da Escola de Belas Artes – UFMG, rodvivas@gmail.com 
 Graduanda em Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis, Escola de Belas Artes – UFMG, 

ggiseleguedes@gmail.com 
1 O presente artigo faz menção aos seguintes trabalhos: Emergência do Modernismo - Ivone Luzia Vieira; 
Guignard, as gerações pós-Guignard e a consolidação da modernidade - Cristina Ávila e, Formação da 
arte contemporânea - Marília Andrés Ribeiro. Trabalhos estes compilados em Um século de história das 
artes plásticas em Belo Horizonte publicado em 1997. 
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uma sequência à qual a arte seria dependente. As contribuições destas pesquisadoras 

não podem ser desconsideradas, e é através delas que notamos formado um perfil 

cronológico e institucional de uma narrativa da “história da arte em Belo Horizonte”. 

São três os momentos estabelecidos pela historiografia corrente: Arte acadêmica: 1918–

1936; Arte moderna: 1936–1963 e Arte contemporânea: 1964– até os dias atuais. Este 

tipo de posicionamento tende a criar barreiras inexistentes, estipulando para as obras 

uma espécie de “prazo de validade”, como se estas obras e seus respectivos criadores, 

fossem obrigados a orientar sua produção de acordo com os limites impostos pelo 

calendário. Já o “confronto do olhar” nos permite “fugir de uma história da arte linear e 

evolucionista que visa a comprovar a passagem do acadêmico, moderno e 

contemporâneo como um caminho natural”. (VIVAS, 2012, p. 38). Também nota-se em 

Minas, o excesso de vinculação do desenvolvimento econômico e processos políticos da 

sociedade com a atividade artística, o “Estado” é colocado como patrocinador da arte e 

visto como mecenas, as obras se tornam efeitos: 

É assim que vemos desenvolver-se em Minas, desde os primeiros passos da 
“Nova Capital”, a formação de um “Mecenato Estadual” que, de certa forma, 
controla a produção artística, limitando-a às vezes às contingências de uma 
estreita mentalidade política ou desestimulando-a, quando esta mentalidade 
se abre a outras perspectivas. (ÁVILA, 1986, p. 166). 

Em resposta a superficialidade de tal afirmativa, que acaba por promover noções 

gerais que apenas rodeiam a obra de arte sem abranger cada uma de suas 

particularidades, busca-se a inclusão dos conceitos relativos à “função”, a “destinação” 

e “problema artístico” no termo inicial de “autenticidade”. Indicando-nos assim, como 

uma obra de arte se desdobra em vários níveis de compreensão e nos atentando para a 

conversão de questões sociais ou nacionais em questões artísticas: 

O historiador da arte não nega que os artistas enfrentem problemas de 
controle social, mas prefere entender quais as “estratégias” formuladas 
artisticamente foram capazes de “negociar” com os sistemas coercitivos 
vigentes. Aceitar que a obra de um artista pode ser explicada pelo mecenato é 
desconsiderar as “estratégias” e “astúcias” que uma determinada delimitação 
comporta. (VIVAS, 2011, p. 108). 

Após as devidas considerações sobre as contradições existentes na história da 

arte mineira e a explicitação a respeito da matriz principal de pensamento seguida neste 

texto, bem como em outros também reunidos em torno do propósito de revelar coleções 
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localizadas em Belo Horizonte2, voltamos nossa atenção à discussão aludida no 

princípio: arte moderna e arte acadêmica, ressaltando como foco a década de 1950 e 

seus Salões Municipais de Belas Artes. Serão levantados ainda, alguns aspectos das 

Bienais realizadas em São Paulo.  

O estudo dos Salões de Arte tem-se mostrado uma essencial ferramenta para a 

compreensão do processo de constituição do acervo de instituições nacionais como o 

Museu de Arte da Pampulha. São nas palavras de Angela Ancora da Luz que vemos 

expressa a dimensionalidade deste local expositivo conhecido por Salão - mais que um 

lugar, “um espaço de sacralização de nossa arte, de confirmação de valores e de 

obrigatoriedade de comparecimento” (LUZ, 2005, p. 18). Os Salões, assim como a 

Academia3 , se tornaram para o artista um veículo de divulgação e validação de sua 

produção e para muitos, era somente através destes, que a possibilidade de ver-se 

inserido em um circuito artístico e alcançar certa notoriedade se tornava real. Além do 

reconhecimento, havia ainda o prêmio de viagem ao estrangeiro, permitindo ao artista 

uma convivência direta com as obras dos grandes mestres sem as barreiras criadas por 

artifícios de reprodução. Este período passado no exterior funcionava também como 

uma espécie de formação complementar. 

É que este espaço, antes de ser físico, é lúdico. Possui a capacidade de 
concentrar a produção artística de um período, de emoldurar valores que se 
materializam em obras, de fazer surgir do nada nomes ainda descobertos e 
leva-los a consagração com a mesma naturalidade com que condena ao 
ostracismo artistas renomados. (LUZ, 2005, p. 19). 

No que se refere à cidade de Belo Horizonte, o mapeamento das exposições aqui 

realizadas, foi feito através da busca de catálogos, críticas publicadas pela imprensa da 

época e mais importante, pelo contato com as obras. Esta sistematização de informações 

se torna imprescindível para a (re)construção do cenário de cada uma destas mostras. 

Ao realizar-se o levantamento sobre a década de 1950, algumas premiações chamaram 

mais atenção em virtude dos debates suscitados e pela possibilidade de acesso. Estão 

aqui reunidos o VII Salão Municipal de Belas Artes, 1952 e o XII Salão Municipal de 

Belas Artes, 1957. 

2 Para uma detalhada análise sobre obras de artistas mineiros presentes no Museu Mineiro, conferir: 
VIVAS, Rodrigo; ASSIS, Márcia Georgina de. A Academia Imperial de Belas Artes no Museu Mineiro. 
19&20. Rio de Janeiro, v. VIII, n. 1, jan./jun. 2013. Disponível em: 
<http://www.dezenovevinte.net/obras/mm_aiba.htm>. 
3 É importante ressaltar que o termo Academia é aqui utilizado para referenciar a instituição criada em 
1816 pela vinda da Missão Francesa por Decreto de D. João VI. 
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Imagem 1: XII Salão de Belas Artes ( visualizar o documento original)
Fonte: APCBH/AP.01.01.00-004-0036 

Para que as disputas institucionais dos salões possam ser compreendidas, é 

necessário que se entenda também, como ele foi fundado. A oficialização dos Salões 

Municipais em Minas Gerais está vinculada à Exposição Bar Brasil, realizada em 1936, 

que consegue instituir para a cidade, uma exposição anual de arte através da Resolução 

nº6 da Câmara Municipal, que posteriormente seria regulamentada pelo Decreto nº130 

de 23 de agosto de 1937. De acordo com Ivone Luzia Vieira: 

Esta exposição foi o primeiro evento coletivo dos emergentes de Belo 
Horizonte. Ela tornou-se um marco do início do movimento na cidade. Até 
aquele momento todas as manifestações modernistas tinham sido atividades 
individuais4 e prescindiam de uma organização de grupo ou de um programa. 
(VIEIRA, 1997, p. 150). 

Entretanto, “problematizar a realidade das artes em Belo Horizonte, questionar a 

arte institucional, democratizar o sistema” – ainda nas palavras da autora (Vieira, 1997, 

p. 150) -, parecem ideais apenas parcialmente realizados considerando que muitos dos 

artistas “conservadores” da cidade ainda estavam presentes na exposição e não é 

4 A “atividade individual” referida pela autora trata-se da exposição da artista Zina Aita ocorrida no ano 
de 1920 no Conselho Deliberativo e patrocinada pela Sociedade Mineira de Belas Artes do pintor Aníbal 
Mattos. 
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possível perceber nenhum tipo de contestação organizada por parte dos artistas. “Um 

outro fator a ser destacado é que o evento possuía como objetivo conferir prêmios e 

vender as obras expostas, fatos que não indicam a iniciativa de motivar uma 

transformação social.” (VIVAS, 2012, p. 88). 

A inauguração do primeiro Salão de Belas Artes é registrada no ano de 1937, 

que desde o momento de sua criação foi fundado como representativo da arte moderna – 

e consequentemente, contrário à arte “conservadora” das Exposições Gerais de Belas 

Artes5 -, todavia, não era este o caráter da mostra, que parecia ter sido modificada 

apenas em teoria, uma vez que, mesmos eram os participantes e mesmos eram os 

premiados, Aníbal Mattos, por exemplo, permanecia em posição de destaque, 

comparecendo não só como pintor bem como jurado. 

A permanência dos artistas conservadores nos salões, que teriam sido criados 
para representar a “nova arte de Minas”, faz com o modernizador Juscelino 
Kubitscheck, já na sua entrada na Prefeitura de Belo Horizonte, suspenda os 
SMBA’s, que só voltam a ser realizados em 1943. [...] O discurso 
pronunciado por Kubitscheck buscava justificar a suspensão, ao afirmar que, 
apesar de existir uma Escola de Belas Artes junto à de Arquitetura, seria 
apenas “um esforço de abnegados”. Para Kubitscheck, “o capítulo da 
educação artística em Belo Horizonte está ainda bem vazio. E parece 
contraditório um Salão oficial de Belas Artes na cidade – sem uma escola da 
espécie, será apenas um salão para amadores.”. (VIVAS, 2012, p. 125-126). 

O objetivo de J.K. ao suspender a realização das mostras era impedir a 

continuidade da arte dita “conservadora”, seria para ele uma forma de iniciar a cidade 

em uma “nova etapa artística” consolidando a arte moderna em Belo Horizonte. Como 

parte das ações modernizadoras, temos também a Exposição de 1944, a construção do 

Complexo da Pampulha e ainda, a vinda de Alberto da Veiga Guignard com a “missão” 

de fundar uma escola de arte. Quando em Belo Horizonte, Guignard assume portanto, a 

imagem da arte moderna e passa a ser sinônimo de modernidade e representante do 

“novo” momento artístico de Belo Horizonte. 

Arte Neoclássica x Arte Moderna 

No ano de 1952, o Salão ainda funcionava de forma dupla e desconexa, eram 

duas premiações, dois júris específicos e expositores separados por paredes mais 

consistentes que aquelas constituintes do espaço expositivo. Todas as categorias 

artísticas: pintura, escultura, desenho, gravura e arquitetura, eram avaliadas segundo a 

5 As Exposições Gerais de Belas Artes foram criadas obedecendo às normas da Escola Nacional de Belas 
Artes do Rio de Janeiro e estabelecidas na cidade de Belo Horizonte através da atuação do pintor Aníbal 
Mattos. 
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divisão na qual se encontravam - a divisão de Arte Neoclássica e a divisão de Arte 

Moderna, como se uma ala fosse capaz de representar a arte do passado e a outra de 

apresentar a arte do futuro. A divisão de Arte Neoclássica, como consta nas atas dos 

salões, era também tratada como a divisão Acadêmica da qual se referiam os jornais da 

época e colunistas como Frederico Morais e Sylvio de Vasconcellos. Tal divisão nos 

leva a questionar, quais seriam na verdade, os reais interesses dessas mostras, que 

criadas para atuarem como modernas, não pareciam ainda dispostas a assumirem este 

papel, persistindo em inaugurar, ano após ano, a mesma exposição e tornando mais 

notório, o descompasso interno assinalado nos Salões Municipais entre o discurso das 

obras e o silêncio das premiações. 

É necessário lembrar que nas divisões estabelecidas pela história da arte de Belo 

Horizonte pelas pesquisadoras Ivone Vieira e Cristina Ávila haveria uma ruptura com a 

arte acadêmica em 1936 com o Salão Bar Brasil. Outro fator fundamental de 

consolidação da arte moderna teria sido a vinda de Alberto da Veiga Guignard para 

criação de uma Escola de Artes moderna, que juntamente ao Conjunto da Pampulha de 

Oscar Niemeyer teriam provocado “uma cisão radical entre o academicismo dos anos 20 

e 30 e o modernismo dos anos 40.” (VIEIRA, 1997, p. 163). 

Participando desta emulação entre artistas, podemos citar no ano de 1952 alguns 

concorrentes na divisão de Arte Neoclássica: Aníbal Mattos, Haroldo Mattos; 

Herculano Campos; Murilo Diniz e Nazareno Altavilla. Quanto ao júri de premiação: 

Belmiro Frieiro, Prof. Anibal Mattos e Prof. Martins Francisco R. de Quadrada, júri este 

que elegeu como premiados na categoria de pintura em primeiro lugar Haroldo Mattos 

com Parque Municipal (ou Parque de Belo Horizonte, nome que encontra-se registrado 

em ata), segundo lugar Paisagem de Murilo Diniz e por último, o terceiro lugar 

concedido a Ao cair da tarde de Iracema de Alencar. Merece menção, a ainda forte 

presença de Aníbal Mattos, que ao lado do filho, Haroldo Mattos, participa da 

exposição com cinco quadros inscritos, além da participação como artista, marca seu 

lugar no júri de premiação.  

Do outro lado, temos na Divisão de Arte Moderna os participantes: Alberto da 

Veiga Guignard; Chanina Luwisz Szejnbejn; Israel Cândido de Oliveira; Maria Helena 

Andrés Ribeiro; Mário Silésio; Nelly Frade e Wilde Lacerda. Compondo o júri, temos 

mais uma vez citado o nome do Prof. Martins Francisco R. de Quadrada, agora 

acompanhado de Alberto da Veiga Guignard e de Sylvio de Vasconcellos. Os prêmios 

foram concedidos a Israel Cândido, Mário Silésio e Arlinda Côrrea Lima com os 
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quadros Morro de Pedreira, Abstração e Composição, sendo aqui colocados, de acordo 

com a ordem de premiação.  

É sintomático perceber que o júri tenha optado por conceder os dois máximos 

prêmios a trabalhos reunidos pela temática, mas diferenciados pela feitura. Porque não 

conceder o primeiro prêmio a um dos dois outros quadros inscritos como modernos, 

mas de caráter abstrato e geométrico? O que o júri parece deixar (não)dito é sua 

preferência por uma arte ainda tida como tradicional, dissimulada na imaginária mineira 

através das paisagens apropriadas de Aníbal Mattos que mesmo sendo reputado como 

“conservador”, permanecia como parâmetro normativo no circuito artístico mineiro, 

além de evidenciar também, a anacrônica tentativa do júri de atualização de uma arte 

Neoclássica. Neste sentido, a possível ausência de técnica de Israel Cândido serviu a 

estratégia do corpo de jurados ao simular um perfil para a arte moderna feita através de 

critérios construídos no registro do instável. 

Nestes salões realizados em Minas Gerais nos anos de 1950, temos a presença 

de vários artistas, grande parte vinculada à escola Guignard e seus “ensinamentos”. 

Inferência esta que merece ser analisada com cautela, não podemos aqui afirmar com 

certeza o teor de tais “ensinamentos” e se existia de fato, um roteiro didático que 

pudesse justificar a atuação de Guignard como mestre. Evidentemente, não se tem o 

objetivo de negar a relevância de Guignard frente aos jovens artistas, mas talvez o termo 

“escola” seja de certa maneira, inadequado, uma vez que este comporta uma definição 

de estilo, traços precisos e recorrentes que permitam a associação de obras a suas 

respectivas escolas. Escola indica um estilo habitual, uma descendência direta, quase 

uma obrigação com o estilo do mestre, o que não pode ser demonstrado pelas obras 

produzidas pelos alunos de Guignard, cada quadro traz consigo uma concepção 

diferente, não há entre eles uma mesma linha de pesquisa, nem mesmo quando a 

temática do parque ou da paisagem se faz comum. 

O interesse pela generalização observada em Minas Gerais possui um 

significante paralelo no Rio de Janeiro, onde todos os pintores que estiveram ligados à 

Escola Nacional de Belas Artes, foram automaticamente definidos como 

acadêmicos/atrasados e participantes de um simples momento de transição para o 

modernismo – como nos revela Arthur Valle em sua extensa tese a respeito da formação 

dos artistas e das pinturas produzidas no período da 1ª República: 

Uma de suas mais notórias características era justamente a sua variedade: 
estilos diversos conviviam em um mesmo recorte temporal, na obra de um 
mesmo artista, por vezes em uma única pintura. Isso era verificável mesmo 



 

 
 

REAPCBH – Revista Eletrônica do Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte, número 1, maio de 2014 - ISSN: 2357-8513 139

na prática do mais corriqueiro exercício escolar, a pintura de academias6, nas 
quais era possível ao pintor aprendiz lançar mão de partidos estilísticos 
relativamente variados. (VALLE, 2007, p. 296). 

Esta associação desloca completamente o sentido gramatical da própria palavra 

acadêmico, que para os dicionários é tida como substantivo passa a assumir para aqueles 

que dela fazem o uso deliberado, a condição de adjetivo, ou mais propriamente, no caso 

da história da arte, de estilo. Considerar o academicismo como estilo é o mesmo que 

minimizar as possibilidades de alcance de cada uma das obras produzidas por artistas 

inseridos em instituições como a ENBA, é considerá-los por sua formação e não por sua 

capacidade de criação. Se esta associação não pode ser feita com os pintores da 1ª 

República, também não pode ser feita com os pintores mineiros, que por mais que 

tenham sido submetidos a um mesmo tipo de “formação”, quando em contato com 

Guignard, não apresentaram em suas obras, os mesmos modos de representação. 

A identificação entre professor e alunos pode ser observada a partir de 
detalhes como gosto pela paisagem, a busca de uma linguagem pessoal, a 
tradição do desenho, o retrato e as cenas captadas ao ar livre. (ÁVILA, 1997, 
p. 198). 

Dois caminhos para o Parque Municipal 

Figura 1: Haroldo de Almeida Mattos, Parque Municipal, óleo s/ tela, 85,5 x 117 cm, 1950.  
Acervo Museu de Arte da Pampulha - FMC 

6 Pintura ou desenho de academias são trabalhos realizados a partir da observação direta do modelo vivo. 
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Figura 1 - Nelly Frade. Parque Municipal, óleo s/ madeira, 38,5 x 41 cm, 1951.  
Acervo particular.

O quadro de Haroldo [Figura. 1] (1º prêmio de pintura na divisão de Arte 

Neoclássica, VII Salão de Belas Artes, 1952) possui estrutura completamente diversa do 

feito por Nelly [Figura. 2]. Os tons parecem se completar, toda a variedade cromática 

possui uma nuance em comum, não há na composição, fragmento incompatível com o 

todo. As cores variam, se alternam, mas voltam ao mesmo lugar, compondo juntamente 

desde o menor ao maior elemento, indo da vegetação às pessoas com a mesma 

frequência.. Para as figuras, estas são colocadas com certa economia de detalhes, apesar 

de ainda possuírem o básico que permite defini-las como tal, o que não ocorre no 

segundo, no qual as figuras só podem ser diferenciadas pelos campos de cor. Mais 

importante ainda, na comparação entre os dois quadros, é notar que no quadro de 

Haroldo Mattos, o traço em preto que delineia as estruturas se mantém diferente do 

Parque Municipal pintado por Nelly Frade, que se constrói pelo encaixe de manchas 
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cromáticas. Todo o quadro parece tomado por um movimento ondulatório, que agita as 

pessoas, agita as árvores, o chão e também as casas, induzindo o observador a uma 

percepção circular, que tem início com a primeira figura de vestido vinho e bacia na 

cabeça, passa pela segunda mulher, acompanha as árvores e segue tocando cada uma 

das pessoas que ocupam o espaço do parque, passa ainda pela ponte, contornando o 

parque e retornando a primeira figura. Se no quadro de Nelly temos movimento, no 

quadro de Haroldo a ideia é de imobilidade, as figuras não somente apreciam a 

paisagem, como são juntamente congeladas com esta. As copas das árvores não 

balançam as folhas não se movem e as pessoas não respiram, a imobilidade toma o 

quadro e o cristaliza em um recorte de um dia ensolarado onde o vento passa de forma 

silenciosa. As sombras são também mais um exemplo da disparidade entre as imagens, 

Haroldo Mattos projeta no chão cada detalhe criado pela presença do sol que vem em 

direção oposta ao caminho que toma o centro da composição, já Nelly Frade, não 

acrescenta sombra à suas figuras, os elementos são de tal maneira identificados com o 

fundo, que não se separam da paisagem, uma vez inseridos no parque, passam a dele 

fazer parte. 

O quadro de Haroldo indica planejamento, um desenho ou preparação anterior, 

para Nelly não se pode dizer o mesmo, os elementos vão sendo acrescentados de forma 

aleatória, a ponto de imaginar-se, se as casas colocadas no canto superior direito, estão 

ali apenas para preenchimento do espaço. Não se sabe também se são somente casas, 

pinceladas grosseiras ou se querem também fazer referência a uma montanha. 

O Parque Municipal de 1950 é concretização de um ensaio em plena luz do dia, 

no segundo a ideia não passa por uma programação, sendo transposta diretamente para 

tela, não existem contornos a serem posteriormente preenchidos, ou seja, o ato de 

colorir não faz parte da execução do quadro, as figuras são desenhadas com cor. 

Haroldo deixa claro seu interesse pela vegetação, pela criação da cena através da 

paisagem, as figuras atuam como complemento ao cenário sendo colocadas como 

bonecos, não interferindo no desdobramento dos fatos. 

Vale notar como certas constatações perdem o sentido quando colocadas diante 

dos quadros anteriormente analisados, aquelas que mais interferem na compreensão, são 

as que identificam os “discípulos” de Guignard como detentores da técnica do lápis 

duro e herdeiros da tradição do desenho: 

O Parque Municipal é pátio de discussões livres e de criação fora do 
isolamento, onde o mestre transmite a simplicidade da técnica do lápis duro, 
que se transforma em um dos ícones simbólicos da formação artística 
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mineira, marcada pelo desenho, pelo retrato, pela paisagem. (ÁVILA, 1997, 
p. 192). 

Tradição, formação, desenho; palavras bastante controversas quando se trata da 

análise a uma “escola” tão moderna e desvinculada do provincianismo, dos valores 

retrógrados e também do academicismo dos quais são constantemente acusados pintores 

como o já citado Aníbal Mattos. Parece haver assim, uma contradição no que se refere à 

definição de critérios para as novas obras que estavam sendo produzidas. 

VII Salão Municipal de Belas Artes, 1952 

São dois os levantamentos essenciais que precisam ser feitos, o confronto entre 

as duas obras premiadas, de Haroldo e Israel Cândido e ainda, o curioso fato de 

“mestre” e “aluno” encontrarem-se em divisões antagônicas, Guignard de um lado, na 

divisão Moderna e Haroldo do outro, compondo a divisão de Arte Neoclássica. 

.

Figure 2 - Israel Cândido de Oliveira. Morro de pedreira, tinta a óleo sobre compensado de madeira, 40 
x 49 cm, 1952.  
Acervo Museu de Arte da Pampulha - FMC 
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O quadro de Haroldo é composto por tons que parecem se completar, toda a 

variedade cromática possui uma nuance em comum, não há na composição, fragmento 

incompatível com o todo. As cores variam, se alternam, mas voltam ao mesmo lugar. 

Para as figuras, estas são colocadas com certa economia de detalhes, apesar de ainda 

possuírem o básico que permite defini-las como tal. Importante ressaltar, a presença do 

traço em preto que delineia e estabiliza as estruturas. No quadro de Haroldo a ideia é de 

imobilidade, as figuras não somente apreciam a paisagem, mas são juntamente 

congeladas com esta. As folhas não balançam e as pessoas não respiram, o quadro se 

cristaliza em um recorte de um dia ensolarado onde o vento passa de forma silenciosa.  

No tocante ao quadro de Israel, Morro de Pedreira [Figura 2], uma visualização 

inicial da imagem permite reconhecer como centro da composição uma estrada de ferro. 

Esta estrada ocupa toda a região inferior da imagem, posicionada de forma mais 

próxima ao observador. A percepção do quadro é feita da esquerda para a direita, 

seguindo-se o caminho proposto pelas barras de ferro horizontais, e depois de volta, da 

direita para a esquerda, acompanhando neste momento as estacas - possivelmente de 

madeira - posicionadas verticalmente e que juntas, formam um tipo de cerca. 

No canto direito, existe também uma espécie de estação, da qual só é possível 

ver o exterior, já que a parte interna encontra-se inacessível pelo uso do preto, que ajuda 

a criar a ideia de sombra. Um pouco à frente da estação, vê-se o trem e três edificações. 

Direcionando neste instante nossa percepção à parte superior, vemos colocadas de 

maneira alternada com a pouca vegetação oito casas, estas construções estão limitadas 

por uma nova cerca que produz a distância destas com a divisa do morro. A construção 

do espaço é feita através do uso de elementos verticais e horizontais posicionados de 

forma retílinea. E por último, o céu, que encerra a cena em uma mistura de azul com 

branco.

O intuito principal deste confronto entre as duas obras, é a compreensão de quais 

os critérios seriam capazes de diferenciar a divisão Moderna para a divisão Neoclássica, 

o que o júri estaria considerando nesta circunstância como representativa de um 

procedimento artístico moderno7?

Considerando aceitáveis apenas as certezas fornecidas pelas pinturas, pode-se 

levantar como hipótese se teria sido usado como método de seleção a fatura do quadro, 

7 A noção de modernismo compreendida aqui aceita a perspectiva defendida por Clement Greenberg, que 
ressalta o reconhecimento da pintura moderna como autorreferente e independente: “A arte realista, 
naturalista, havia dissimulado os meios, usando a arte para ocultar a arte; o modernismo usou a arte para 
chamar atenção para a arte.” (GREENBERG, 1997, p. 102.). 
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se a técnica - em certa medida -, pouco elaborada de Israel teria sido confundida com 

uma proposta moderna. Em Haroldo temos o contorno que realiza os elementos no 

espaço, o tratamento especial dado à vegetação nos dá provas de sua capacidade técnica. 

Contudo, quando observamos o quadro de Israel de forma atenta e detalhada, a 

conclusão é outra, percebemos no artista a recorrência a certas estratégias de 

representação não condizentes com o apuro técnico demonstrado por Haroldo. 

Finalizando agora esta parte da argumentação que trata da análise das duas obras 

premiadas e reconhece como aspecto de diferenciação a técnica de cada um dos artistas, 

direcionamos novas considerações a outra problemática referida no início, a 

participação em sentidos opostos de mestre e aluno. 

Haroldo Mattos frequenta a Escola do Louvre em 1951, mas antes disso, na 

década de 1940, estuda com Guignard. Sobre a atuação do professor frente aos alunos: 

A presença de Guignard em Belo Horizonte inspira a subversão da ordem. 
Jovens - rapazes e moças - são instigados a pintar e desenhar com liberdade. 
Abandonaram-se as cópias de quadros clássicos, os locais fechados, a luz 
artificial, o impressionismo e demais técnicas e estilos há muito superados na 
Europa, mas ainda correntes em escolas tradicionais. (ÁVILA, 1997, p. 192). 

Entretanto, não se sabe até que ponto este posicionamento pode ser aplicado à 

produção artística de Haroldo, ou até que ponto, este teria sentido o “peso” do professor. 

O termo “influência” é aqui evitado, em vista da dificuldade de identificação do 

responsável pela iniciativa de ação no diálogo entre aquele considerado como 

“influência” e o outro, visto como “influenciado”: 

A palavra influência é uma das pragas da crítica de arte. Antes de mais nada, 
o termo já contém um viés gramatical que decide indevidamente sobre o 
sentido da relação, isto é , quem age e quem sofre a ação de influenciar: 
parece inverter a relação ativo/passivo que o ator histórico vivencia e que o 
observador, apoiado unicamente em suas inferências, deseja levar em conta. 
Quando dizemos que X influenciou Y, de fato parece que estamos dizendo 
que X fez alguma coisa por Y e não que Y fez alguma coisa por X. Mas 
quando examinamos um quadro de qualidade ou um grande pintor, notamos 
que a segunda relação é sempre a mais ativa e forte. (BAXANDALL, 2006, 
p. 101-102). 

Supondo-se que o júri de seleção agrupasse as obras inscritas tendo como base 

as possíveis “similitudes” que estas apresentassem entre si, a colocação destas obras em 

categorias contrárias se torna reveladora de suas diferenças, da impossibilidade de 

reconhecimento do “mestre” nos trabalhos do “aluno”. 

Antes de passarmos a próxima premiação, é válido indicar que no ano de 1952 a 

Bienal de São Paulo já havia sido criada, caminhando para sua segunda realização. 
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Mesmo não possuindo ainda a total relevância que alcançaria com o decorrer dos anos, 

sua existência já promove alterações no panorama artístico brasileiro, situação 

comprovada, por exemplo, pelos acontecimentos desencadeados pela premiação 

máxima dada ao artista Max Bill em 1951 na categoria escultura. A obra intitulada 

Unidade Tripartida se apresenta de forma completamente autônoma, sem a busca por 

apoios na natureza ou em processos de abstração e subjetivação, promove o uso dos 

cheios e vazios como instrumentos de alcance à percepção visual. Max Bill foi um dos 

grandes defensores da objetivação da prática artística e da adoção de uma linguagem 

matemática na arte, que no Brasil passou a ser representada pelos artistas chamados 

Concretos. Esta nova adoção da linguagem matemática, moveu expoentes como Lygia 

Clark, Lygia Pape, Amilcar de Castro, Franz Weissman e Ferreira Gullar, cada qual, 

guiados por suas próprias particularidades e responsáveis em igual parcela por aquilo 

que mais tarde se realizaria no Neoconcretismo. Não será possível, todavia, nos deter 

neste aspecto, já que este não comporta o objetivo deste ensaio. 

Esta ressalva só foi pontuada para que a arte mineira não seja aqui tratada como 

em suspenso e/ou alheia aos episódios exteriores, uma vez que a solicitação de 

associações diretas e falsamente explicativas não faz parte do intuito deste texto. Forçar 

ligações entre trabalhos produzidos em Minas Gerais e outros centros, como São Paulo 

ou Rio de Janeiro, colecionando imagens em um mesmo armário temporal somente 

contribui para afastamento da real esfera da obra de arte.  Modificações ocorrem, 

contudo, não de forma simultânea e uniforme, exemplo do meio mineiro, no qual a 

busca por uma linguagem mais geométrica e menos figurativa, se tornará evidente 

apenas nos anos seguintes, caso do XII Salão Municipal de Belas Artes. 

XII Salão Municipal de Belas Artes, 1957 

O Salão de 1957 foi o primeiro realizado com a união das seções de Arte 

Neoclássica e Arte Moderna, em matéria publicada no jornal Diário de Minas do 

mesmo ano, Sylvio de Vasconcellos relata as incoerências e contradições da antiga 

separação, que segundo ele, só estavam por dificultar a implantação de uma arte 

contemporânea na cidade e a produzir confusão no público e nos próprios artistas. 

Para Vasconcellos8, a separação inicial havia sido feita com o propósito de 

permitir que as duas artes fossem julgadas somente em comparação com suas similares, 

permitindo que a arte Moderna se desenvolvesse sem o peso de uma “tradição muito 

8 VASCONCELLOS, Sylvio. Apelo aos amigos da arte. Diário de Minas, Belo Horizonte, 15 dez. 1957.  
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arraigada” ou se visse prejudicada pelo prestígio do momento anterior, entretanto, esta 

medida havia se tornado, com o tempo, cada vez mais improcedente e desnecessária, 

pois:

[...] jamais o mérito, o valor ou a qualidade da obra de arte, esteve ou estará 
sujeita a premissas de conceituações temporais ou de escolas definidas. Se 
assim não fosse cada nova etapa da evolução da arte invalidaria 
automaticamente a anterior ou anteriores a cada obra-prima liquidaria com as 
demais. Ora, o que se verifica é exatamente o contrário. As novas conquistas 
não depreciam, antes valorizam o que já foi feito e cada realização se 
conserva em seu devido lugar, ainda que confrontada com outras de 
significação diversa. (VASCONCELLOS, Diário de Minas, 15 dez. 1957). 

O crítico continua sua argumentação deixando claro que cada objeto artístico 

deve ser julgado de acordo com sua significação plástica, que em cada obra de arte 

devem sempre ser consideradas as ideias pelas quais as cenas são veiculadas, o modo, o 

meio e o processo que levaram a materialização da cena: 

Por isso mesmo não tinha o menor cabimento a continuidade de dois salões 
separados. Como se houvesse duas artes distintas; uma voltada para o 
passado e outra para o futuro. Uma apegada a técnicas e proposição. O que de 
fato existe é simplesmente uma escala de valores. Quadros bons e quadros 
ruins, esculturas boas e esculturas ruins. Não importa a quais escolas ou 
tendências se filiem. Tanto pode ser bôa uma pintura figurativa como 
péssima uma concreta. [...] Agora se pode confrontar livremente as obras 
expostas para apreciar só o seu valor sem as complicações de escolas e 
tendências. Há um caminho certo e claro. A arte reencontrou seu clima 
natural e verdadeiro. (VASCONCELOS, Diário de Minas, 15 dez. 1957). 

A despeito deste conjunto de colocações, os prêmios distribuídos neste XII SMBA

parecem revelar outro panorama, sendo ainda uma alusão à antiga separação o fato de Marília 

Giannetti ser laureada por seu quadro Construção e o segundo lugar ser entregue a Herculano 

Campos em um quadro simplesmente referido como Retrato. Sobre esta obra não podemos 

produzir juízos, uma vez que o gênero artístico seguido não nos diz nada sobre a imagem em si, 

dela possuímos apenas os registros deixados pela escrita de Frederico Morais em publicação ao 

Diário de Minas 9:

Se na distribuição dos prêmios de desenho, o júri acertou os passos 
(esquecendo-se as menções honrosas) com relação ao prêmio de pintura êste 
(sic) mesmo júri andou claudicando das pernas, cometendo alguns disparates 
bem lamentáveis. O primeiro destes disparates foi o segundo prêmio dado ao 
acadêmico Herculano (que entrou com dois quadros e, entre eles, um retrato 
de Chanina), cuja premiação só se fez para que os acadêmicos ficassem em 
paz com os outros e tivessem alguma vitória neste Salão sem divisões de arte 
clássica e moderna, expostas num Museu igualmente sem divisões. 
(MORAIS, Diário de Minas, 19 jan. 1958). 

9 MORAIS, Frederico. XII Salão da Prefeitura 2 - Pintura, Escultura, Gravura. Diário de Minas, Belo 
Horizonte, 19 jan. 1958. 
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O posicionamento de Morais se mostra bastante claro, para ele seria inaceitável 

que em um Salão realizado no ano de 1957 persistisse por premiar trabalhos como os 

dois retratos “acadêmicos” apresentados por Herculano Campos. O crítico transparece 

sua falta de interesse por obras que não se constroem através do uso da capacidade 

criativa e inventiva “sem uma participação dentro dos moldes da vida moderna”, e 

insistem mais em fazer um registro da realidade, do que dela apropriar-se de maneira 

única. A questão abordada por Morais não se refere a simples escolha do gênero 

artístico feita por Herculano e se concentra no modo como o pintor lida com a relação 

existente entre o retratado e o retrato, entre a apresentação e a (re)apresentação da 

imagem do individuo. Os comentários deixados parecem apontar para um desejo por 

parte do autor, em ver quadros que pudessem transportar o público para discussões, para 

questionamentos que não ficassem restritos ao universo da pintura, sendo aptos a 

produzirem nos observadores a realização de uma experiência estética singular. 

Giannetti comparece em 1957 com dois quadros: Paralelas e Construção,

ambos frutos de pesquisas abstratas, representam um significativo passo, ainda que 

avulso a cultura figurativa praticada por outros pintores. Construção cria através do 

encaixe de formas geométricas a percepção da superfície, a integração destas formas 

almeja revelar a existência de uma terceira dimensão situada ao fundo dos sete 

retângulos intercalados em posições verticais e horizontais. Através do tom mais claro 

dado a região esquerda da forma geométrica central, Giannetti produz a noção de 

distanciamento entre os dois lados, como se este lado esquerdo estivesse posicionado 

um pouco mais à frente com relação ao lado direito, e por isso, recebesse mais da 

iluminação artificial. Além do arranjo dado aos retângulos, a artista faz uso de outro 

recurso na busca à terceira dimensão, linhas em diagonal são traçadas de modo a 

circunscreverem a forma no espaço, sendo desenhadas tanto na parte à frente, como na 

parte atrás da imagem. 

No setor de escultura, não ocorreram premiações, o que também de acordo com 

Frederico Morais: 

[...] demonstra a péssima qualidade dos trabalhos expostos, e estendendo 
mais, mostra o desconhecimento quase total em Minas da escultura [...]. Isto 
apesar da tradição histórica representada por Aleijadinho, e alguns escultores 
que daqui saíram ou passaram; Weissmann entre êles (sic). (MORAIS, Diário 
de Minas, 19 jan. 1958). 

As premiações aos dois artistas, Giannetti em primeiro lugar e Herculano em 

segundo, parecem de fato coincidir com os comentários feitos por Morais, ao ressaltar a 
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necessidade de estarem igualmente consagrados neste SMBA, os “dois lados da arte 

mineira”. Mesmo que esta afirmativa seja coerente, o primeiro prêmio dado ao quadro 

de Giannetti, já é capaz de demonstrar indícios da mudança de posição por parte do júri, 

que neste momento, não simplesmente aceitava expor quadros paralelos à cultura 

figurativa, como também, consagrá-los com a máxima colocação. 

XIII Salão Municipal de Belas Artes, 1958

Como já observado, o jornal é o espaço onde os debates se tornam públicos, 

onde as obras exigem do leitor a continuidade da experiência iniciada durante a 

exposição. Este é o ano onde a atuação de Morais e Vasconcellos se mostra mais ativa, 

em uma sequência de cinco matérias, os críticos discutem de forma aberta e direta seus 

posicionamentos frente ao XIII SMBA.

Neste ano o debate ganha novas dimensões, além das questões estéticas 

levantadas, referentes à “qualidade” das obras expostas, temos por parte de Frederico 

Morais em matéria intitulada Pobre Arte Mineira, o pontuamento de certos aspectos dos 

SMBAS que são vistos por ele como “deficiências”. O primeiro deles, seria relativo ao 

valor dos prêmios distribuídos, considerados “irrisórios principalmente por serem 

prêmios de aquisição”, sendo o valor oferecido ainda “mais ridícula quando o artista é 

de fora [...]” já que as dificuldades de transporte não justificam a concorrência, 

acabando por circunscrever ainda mais, o salão ao nível municipal. 

A segunda colocação faz menção à falta de organização da mostra, que incluia a 

ausência de placas indicativas com o nome de artistas e suas respectivas obras, falta de 

divulgação sobre a localização do museu, atraso na identificação dos vencedores e 

também, a falta de segurança destinada às obras expostas, “[...] os artistas já tem até 

medo de mandarem seus trabalhos para o Salão Municipal pelos sucessivos estragos 

acontecidos [...]. Um dos desenhos de Chanina, justamente o premiado, contém um 

palavrão escrito a tinta no meio dêle (sic)”.10

Usando ainda seu espaço no jornal Diário de Minas, Morais trata neste momento 

do processo de seleção dos trabalhos (tópico de número três), que segundo ele, seria 

“cauteloso e nunca rigoroso” já que o “respeito aos acadêmicos” faz com que todo ano, 

suas obras sejam não só aceitas bem como premiadas, evitando brigas e mantendo “uma 

hipócrita união de modernos e acadêmicos”. Para ele, um salão realizado em 1958 deve 

“ser moderno ou não. A ficar no meio termo é melhor não existir.” 

10 MORAIS, Frederico. Pobre arte mineira. Diário de Minas, Belo Horizonte, 04 jan. 1959 
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Por último, o pouco interesse destinado à mostra por parte da Prefeitura, que 

mesmo criando o Museu, não havia promovido esforços no intuito de viabilizar as 

visitas às exposições, pois “não existe nenhuma linha particular de transporte que leve o 

público até o Museu.” Concluindo a publicação:

[...] isto é um absurdo e uma ofensa à pobre arte mineira. O que existe não é 
falta de dinheiro, o que existe mesmo, é o desinteresse e a falta de boa 
vontade da Prefeitura pelo Salão e, por tabela, pela arte em nossa Capital. 
(MORAIS, Diário de Minas, 04 jan. 1959)  

Morais expressa sua insatisfação quanto ao tratamento dado pela Prefeitura à 

arte mineira, a falta de interesse por parte desta, ao não investir nas artes e nos artistas. 

Para o crítico, além de inaceitável, esta seria uma das razões para que tantos artistas 

mineiros estivessem cada vez mais propensos a deixarem a capital, rumo ao Rio de 

Janeiro ou a outros centros urbanos, como foi o caso de Marília Torres Giannetti que 

deixa Belo Horizonte neste mesmo ano de 1958. 

Em resposta à matéria anterior, Sylvio de Vasconcellos vem em defesa do 

SMBA, acusando Morais de direcionar à arte mineira excessiva agressividade e de usar 

medidas não aplicáveis a centros artísticos ainda pouco desenvolvidos como o de Belo 

Horizonte. Em sua publicação “Ainda o Salão Municipal”: 11

De início duas preliminares se impõem: de fato não possuímos um grau 
muito elevado de situação artística, de fato nossos pintores, nossos escultores, 
nossos desenhistas são fracos. Tão fracos como as contingencias (sic) de 
província que vimos nos esforçando por vencer. (VASCONCELLOS, Diário 
de Minas, 11 dez. 1959) 

Vasconcellos alega que o Salão realizado em Minas Gerais, não é pior do que os 

demais, que inclusive, o simples fato da periodicidade da mostra deve ser tratada como 

avanço, já que em outros estados, exemplo da Bahia, não mais possuem Salões, em 

virtude da ausência de público que deixou de prestigiar o evento. Quanto à discussão 

feita por Morais sobre os valores pagos, Vasconcellos alega que Morais não pode exigir 

que haja equivalência entre as quantias distribuídas em Minas Gerais e aquelas 

oferecidas pelo Salão Nacional ou pelas Bienais de Veneza e São Paulo e que não se 

pode tratar “artistas de província, em início de carreira, em igualdade de situação com 

os artistas já consagrados de fama internacional.”12

11 VASCONCELLOS, Sylvio. Ainda o Salão Municipal. Diário de Minas, Belo Horizonte, 11 dez. 1959. 
12 Idem.
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É somente no quesito referente à organização da mostra que os dois críticos 

apresentam considerações semelhantes, concordando com a falta de atenção dada pela 

Prefeitura, que ainda não teria reconhecido a devida relevância do evento. Quanto às 

acusações feitas por Morais ao trabalho de seleção feito pela comissão organizadora, 

Vasconcellos não só se defende como aproveita para levantar o questionamento sobre o 

que seria de fato a arte moderna, defindo que “ [...] jamais a arte foi antiga ou moderna e 

jamais pôde assim ser dividida ou considerada. Ela é apenas boa ou má. E tanto pode 

ser boa uma paisagem realista como má concepções abstratas pretensamente modernas.”  

Em tréplica, Morais reafirma o seu posicionamento contra ao modo como os 

Salões têm sido realizados, ressaltando novamente os problemas referentes à 

desorganização e premiação, principalmente quando consideradas a ausência de um 

mercado artístico em Belo Horizonte e consequentemente, compradores de arte13:

Não há um artista em nossa capital que pode viver de arte, nem mesmo Mário 
Silésio, o mais privilegiado com seu trabalho artístico. O artista tem que "dar 
duro" em outras atividades para sustentar o privilégio de ser artista, o que, 
consequentemente, só poderá ir em prejuízo de sua própria arte. (MORAIS, 
Diário de Minas, 18 dez. 1959). 

Especificamente sobre a discussão dos acadêmicos e modernos presentes no 

Salão, o crítico afirma ter certeza que Vasconcellos, assim como ele, não é favorável à 

participação do grupo considerado fotográfico na mostra e demonstra que tal 

participação apenas continua, pela ausência de posicionamento do governo frente a uma 

das duas artes, mesmo quando a chamada arte moderna já teria dado provas de sua 

vitalidade. 

É no prosseguimento da matéria que Morais perde um pouco da clareza que 

vinha apresentando ao reinvindicar o espaço dos modernos nos salões, deixando passar 

a oportunidade de estabelecer com objetividade a sua definição de arte moderna, isto 

porque o crítico faz o uso de construções retóricas e não da apresentação de obras e 

artistas:

Arte moderna é aquela que expõe problemas modernos, do mundo 
contemporâneo; técnicos, filosóficos ou científicos, ajudando o homem a 
viver sua época, lançando questões e divagações, colocando o ser humano 
como centro de suas atenções (mesmo quando isto parece estar encoberto). A 
preferência dada ao homem e a seus problemas afastaram a arte do copismo e 
do romantismo gagá e acadêmico. A boa arte sempre foi moderna, mesmo 
que tenha sido feita na época da pedra lascada. (MORAIS, Diário de Minas,
18 dez. 1959). 

13 MORAIS, Frederico. Simplesmente contra os acadêmicos. Diário de Minas, Belo Horizonte, 18 dez. 
1959. 
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A Prefeitura persiste como alvo das acusações do autor, atribuindo a ela mais 

uma vez a responsabilidade pelo não desenvolvimento das artes na capital mineira que 

ao validar o academicismo, deixa de prestigiar a vanguarda, indica ainda que o apoio 

dado a mostra para uma simples intensificação da atividade artística não é suficiente. 

Como parte final de seus esclarecimentos, Morais se dispõe a voltar a promover os 

salões apenas quando estes se mostrarem modernos, e que enquanto isto não acontecer 

ou se realizar apenas em teoria, continuará sendo completamente contra as exposições. 

Considerações Finais 

O objetivo deste trabalho foi trazer para o debate da história da arte mineira as 

contribuições e problematizações situadas na década de 1950 nos Salões Municipais de 

Belas Artes, buscando estabelecer o diálogo entre obras, artistas e os críticos atuantes na 

capital, acompanhando também, a importância do processo de instauração de um espaço 

expositivo como o Museu de Arte da Pampulha inaugurado em 1957. 

Foi através deste retorno aos salões do período em questão, que situações como 

o embate entre mestre e aluno, a “dissolução” das divisões  entre arte neoclássica e arte 

moderna, o desequilíbrio entre forma e formação artística e a introdução das 

experimentações de teor abstrato se tornaram concretas, incorporando mais um capítulo 

à história da arte em Minas pautado na visualidade. 

Os questionamentos lançados e imagens aqui criadas não têm como propósito 

considerar a arte mineira como em desenvolvimento ou como um sistema em evolução, 

e sim, reconhecer cada passo como integrante e propulsor do fluxo posterior. Mais que 

uma história de rupturas e datas limite, uma trajetória que apenas se inicia ao abrir 

desvios em meio a um labirinto onde a narrativa não se esgota, se revela. 
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Um breve olhar sobre a poética de Marcos Dias 
A brief look at the poetics of Marcos Dias 

Luiz Henrique Silva de Oliveira1

Aqui 
finco raízes 

Mesmo desterrado 
de meus espaços  

mais nobres 

 ( “Pátria”, de Marcos Dias) 

Resumo: os textos pertencentes ao universo da chamada literatura afro-brasileira 
objetivam operar uma reversão dos discursos correntes, de representações cristalizadas e 
pontos-de-vista instituídos, como forma de contestá-los e disputar-lhes o poder de 
persuasão. Neste sentido, pretende-se neste trabalho apresentar tanto o autor belorizontino 
Marcos Dias quanto alguns de seus principais mecanismos de construção poética. 

Palavra-chave: literatura brasileira. literatura afro-brasileira. poesia afro-brasileira. 

Abstract: the texts belonging to the universe of the call Afro-Brazilian literature aim at to 
operate a reversion of the average speeches, of crystallized representations and point-of-
view instituted, as form of to answer them and to dispute them the persuasion power. In this 
sense, it is intended in this work to present as much the author Marcos Dias as some of their 
main mechanisms of poetic construction. 

Keywords: Brazilian literature. Afro-Brazilian literature. Afro-Brazilian poetry. 

Marcos Antônio Dias nasceu em Belo Horizonte, em 24 de julho de 1959. De 

origem humilde, foi menino de rua e engraxate. Trabalhou como cobrador de ônibus, 

servente de pedreiro, jornaleiro e como funcionário da Empresa de Correios e Telégrafos. 

Descobriu a literatura “por acaso”, quando leu um ensaio sobre Gregório de Matos, a quem 

faz um poema-homenagem no seu mais recente livro. O escritor possui diversas 

publicações em jornais e revistas do país. A título de exemplo podemos citar Destaque,

antigo Suplemento Literário do Jornal de Minas, algumas publicações no Suplemento

                                                          
1 Doutor em Teoria da Literatura e Literatura Comparada pela UFMG. Técnico de Nível Superior – Literatura 
na FMC. Foi Gestor da Biblioteca Pública Infantil e Juvenil de Belo Horizonte. Atualmente, é Chefe do 
Departamento e Planejamento da FMC. Foi professor nos ensinos médio e superior. 
(henrique.oliveira@pbh.gov.br). Integrante do Núcleo de Estudos Interdisciplinares da Alteridade da UFMG.  
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Literário do Minas Gerais, no jornal Orwelhas Negras, do Sindicato dos Escritores de 

Minas Gerais, no Jornal dos Escritores Inéditos do Distrito Federal, na Revista Literatura,

na Revista Dimensão nº 21 e na Revista Brasília. Sua trajetória literária é composta, até o 

momento, de três livros que, por sua vez, compõem o que o autor chama de “Trilogia da 

indignação: negritude, brasilidade e universalidade”. Em seu primeiro livro, Rebelamentos

(1990), o autor trata a questão da negritude no Brasil e nos países africanos, especialmente 

na África do Sul. Nesta obra, segundo José Afrânio Moreira Duarte, Marcos Dias “traz até 

o leitor as vozes, os sons e os ritmos africanos, em suma, a essência da África em si” 

(DUARTE, IN DIAS, 1990, p. 3). A segunda publicação, País indig(o Blue)Nação (1995), 

pode ser considerada como um grito contra as injustiças cometidas na sociedade brasileira. 

Seu mais recente livro, Estudos sobre a c/idade & exercícios de sobrevivência (1997), pode 

ser considerado como uma homenagem crítica a Belo Horizonte, no ano do seu centenário 

de fundação. Nele, o autor pretende apresentar um olhar poético sobre a cidade, a partir de 

duas perspectivas: a sua e a de seus irmãos de cor. A Ricardo Alfaya, as perspectivas 

assumidas pelo poeta “parecem ainda mais sutis ao utilizar os recursos estéticos em melhor 

medida de precisão. É justamente esse grau de sutileza que permite o emergir de uma 

reflexão sobre o individual em meio à questão social” (ALFAYA apud DIAS, 1997). 

Para Eduardo de Assis Duarte, a literatura produzida por descendentes de escravos 

atualiza “o sentido da resistência cultural e de luta ideológica (...) pois se trata de marcar 

posições para além do campo artístico, visando atuar na construção psicológica e cultural 

desse sujeito, bem como na definição de seu lugar na sociedade e na própria história” 

(DUARTE, 2005, p. 100). Na configuração de uma identidade diferente daquela calcada na 

passividade, entra em cena a celebração do orgulho étnico, ancestral, além de destacar as 

demandas do presente e reivindicar novos padrões de relacionamento e representação. Por 

consequência, pensamos que a literatura afro-descendente tenha, em certo sentido, suas 

teses a defender. Até porque existem nela “princípio-meio-fim” específicos. É 

ininterruptamente pedagógica, também com forte componente moral, axiológico, 

ideológico, numa palavra. Os textos existem também para combater a discriminação racial 

bem como para a valorização do coletivo afro-descendente. Os textos de Marcos Dias têm 

forjado uma nova auto-estima para a população afro-descendente no Brasil, o que não 

poderia haver sem a presença maciça de um “gostar-se negro”, sentimento normalmente 

recalcado pelo racismo. 
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De Rebelamentos (1990), passando por País indig(o blue)nação (1995), chegando a 

Estudos sobre a c/idade (& exercícios de sobrevivência) (1997), o processo de criação de 

Marcos Dias evoluiu para amplo rigor poético. Percebe-se, primeiramente, uma exaustiva 

pesquisa dos recursos empregados pelo autor quando da elaboração textual; depois, a 

experimentação das possibilidades das diversas “sintaxes textuais”. A temática do autor 

permanece centrada no campo histórico-social, ora de modo direto, ora de maneira mais 

sutil. Percebem-se influências composicionais notadamente dos principais modernistas de 

1922, de 30, de Ferreira Gullar, da poesia dita marginal dos anos 70 e do surrealismo. Entre 

os escritores afro-brasileiros, notam-se reverências a Adão Ventura, Paulo Colina e Luís 

Gama, o que pode ser comprovado pelas inúmeras referências a eles feitas ao longo de toda 

a obra poética. 

Do ponto de vista da linguagem, merece destaque a incessante busca pelas 

possibilidades semânticas dos signos. O valor semiótico inerente ao signo remete o leitor a 

uma rede composta por outros signos. Estes novos signos derivados, com todos os seus 

efeitos, ações e reações aparecem circulantes, embora visíveis ou invisíveis no meio social 

(BAKTHIN, 1999, p. 32). Por consequência, a linguagem, enquanto um sistema social, e 

não individual, não nos permite ser os “autores” das afirmações que fazemos, uma vez que 

posicionamo-nos no interior das regras, valores e signos a nós preexistentes. Além disso, 

sabemos que os significados das palavras não são fixos um-a-um com os objetos que 

querem representar. Implicam cadeias semânticas provenientes das semelhanças e, 

sobretudo, diferenças que as palavras têm umas com as outras. O negro define-se em 

oposição ao branco; o mulato define-se na intersecção entre o branco e o negro, por 

exemplo. Assim, as cadeias são criadas por funções ideológicas precisas, das quais 

permanecem inseparáveis. 

Os poemas de Marcos Dias selecionam cuidadosamente elementos e signos poéticos 

e reelaboram-nos a fim de erigir pela linguagem um traçado identitário positivo para si e 

seu coletivo. Por consequência, objetiva desvelar o desprestígio e a invisibilidade 

construídos ao longo da história brasileira, pois, tradicionalmente, o branco representou o 

negro de maneira negativa. Por sua vez, o negro cria a si próprio, recria-se, e, nesse ato 

quilombola de recriar-se, “recua [a] inscrição da literatura nas forças dominantes” 

(GUATTARI, 1986, p. 74). Pensamos que sempre que se quer erigir um discurso identitário 

recorre-se aos archivos da memória histórica a fim de trazer à tona elementos que 
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construíram a vida do coletivo ao qual identitariamente se pertence. Assim, edificam-se 

imagens que possibilitam reconhecer semelhanças e/ou diferenças étnicas, culturais, ou 

mesmo históricas, imprescindíveis para o alicerçamento de determinado discurso 

identitário. Em outras palavras, elementos da etnicidade afro-descendente compõem os 

textos do autor mineiro, impulsionado que é pelas experiências e dramas vivenciados no dia 

a dia e/ou ao longo da história sua e de sua coletividade. Em muitos instantes, ressalte-se, 

há um desejo de incluir outras alteridades e de interferir nos arranjos de determinação de 

valor. Tal postura acaba por formular uma outra mediação representativa, armada de versos 

que permitem a edificação e reatualização de paradigmas. 

Polissemias, paralelismos semânticos, movimentos lúdicos com os signos em geral 

marcam estilisticamente toda a expressividade de Marcos Dias. Problemas inscritos na pele 

do negro contemporâneo permeiam a obra de Marcos Dias, sobretudo em sua obra de 

estreia, Rebelamentos. Estes se dão numa instância de revolta do “eu” poético contra as 

formas várias de opressão, ou seja, espécie de procura ininterrupta por encontrar-se no 

mundo e renunciar de uma vez por todas aos lugares-comuns outorgados às alteridades. Em 

questão o interior do sujeito enunciador, “estentóreo guardião/ das emoções mais ínvias”: 

[...]estar aqui, sem 
nunca ter saído de lá 

Turbilhões de vozes 
ecos 
Tantos os rumos 
que já em mim procuro 
e quase não os encontro [...] 
(DIAS, 1990, p. 9) 

Em busca de sua identidade multifacetada e dilacerada, cujo esboço se faz presente 

já no subtítulo de sua primeira obra (“das absconsas Áfricas da minha diáspora”), o poeta 

luta por sua afirmação enquanto sujeito, embora a batalha seja árdua porque contra 

“turbilhões de vozes/ecos/”. Na busca pela referida afirmação, resta a escrita, já que esta 

liberta e mantém a chama da vida acesa. Nas palavras do autor mineiro, “resta-me o 

ato/quilombola desse meu/ escreviver em fogo/ Resta-me: a negravelu/dada noite/  do corpo 

de minha ialê” (DIAS, 1997, p.9). O “ato quilombola” escreve para além da biografia do 

poeta, uma vez que a literatura simboliza também uma forma de combate contra as 

inumeráveis formas de opressão. 
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Desistir da luta ou cansar-se dela: jamais! A escrita, para o poeta, é a trincheira 

maior de sua batalha pela sobrevivência. Observe-se que os pedaços do dilacerado eu-

poético não se rendem, mesmo sabendo que “banzo é quando olho/ para dentro de mim, e 

percebo/ que boa parte do meu ser/ ficou do outro lado do mar” (DIAS, 1990, p. 9). A perda 

de parte de “seu ser” impulsiona o poeta a denunciar os problemas sociais e étnicos que 

assolam nossa sociedade. A literatura, para Dias, funciona como forma de resistência e 

elemento de condução de seu posicionamento político.   

O Brasil é tema em “Caderno da sociedade brasileira”. Não raro, para o poeta esta é 

“opaca” pois “f/atos” de bravura de seus antepassados foram apagados em nome de uma 

“História Oficial”, já que História é antes de tudo o ato de iluminar determinados fatos e 

relegar outros a segundo plano. Segundo Marcos Dias, “o emaranhado da desmemória/ tece 

uma coroa de f/atos/ capciosamente esquecidos” (DIAS, 1995, p. 11). O esquecimento de 

“f/atos” históricos é uma forma de calar o oprimido e construir uma narrativa sobre a nação 

notadamente elitizada, branca, falocêntrica e eurocêntrica. Os personagens históricos que se 

rebelaram contra a ordem estabelecida, não raro, viram seus anseios despedaçados: “na 

contracorrente/ Gangas/Zumbis soçobram/ sem quase nunca chegar” (DIAS, 1995, p.11).  

Seja de cima para baixo ou de baixo para cima em nossa pirâmide social, as estruturas do 

poder pouco foram alteradas ao longo da História. Nas palavras do poeta, nossos ancestrais 

carregam em seu leito de morte o legado do esquecimento e não monumentos que atestem a 

memória de seus feitos: “nossos ancestrais esplendem/ todo o palor/ de sua i n v i s i b i l i d 

a d e” (DIAS, 1995, p. 11). Ao fim do poema, o eu-poético constata versões questionáveis 

da “História Oficial”: “o crivo de minhas releituras atesta/ que a história oficial mente/ até 

nas e n t r e l i n h a s.” (DIAS, 1995, p. 11). 

O poeta mineiro ainda destaca os “exercícios de sobrevivência” enquanto práxis

afro-brasileira. Nesta linha de raciocínio, encontra-se a obra Estudos sobre a c/idade (& 

exercícios de sobrevivência). O desafio de entender o ser humano enquanto metonímia do 

espaço em que vive é colocado ao leitor:  

[...]Uma cidade habita um homem 
como a/s alegria/s e todas  
as interrogações de um corpo vivido                      
e nele se perpetua [...] 
(DIAS, 1997, p. 13) 
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“Uma cidade habita um homem” ou “um homem habita uma cidade”? O jogo tenso 

estabelecido entre Homem e cidade oscila entre consonância e oposição, apontando para o 

caráter biográfico da poesia de Dias, o qual fora menino de rua na infância e vira o olhar 

citadino quase sempre tentando escondê-lo da paisagem turística. A inquietação causada 

pelo preconceito introjetado pelo sujeito empírico define-o na fronteira do amor e do ódio 

com relação a Belo Horizonte, sua cidade natal, “poço e trans/ bordamento de inquietações 

[em] dias/ da infância casos de amor/ êxitos e fracassos pessoais” (DIAS, 1997, p.13). 

Dessa forma, há então uma fusão entre o corpo que se inscreve e o sujeito empírico. O 

leitor é convidado a partilhar da identidade afro-descendente, dividir suas “alegria/s” o que 

demonstra que esta pode ser singular, única ou contínua no ser humano – dependendo das 

condições em que se exercita para (sobre)viver. Estar no mundo é, antes de tudo, ter contato 

com o outro, é construir e negociar identidades, compartilhar temas para a construção do 

universo:

[...] Leitura do outro   Geo 
grafia de corpos   em ato 
de exploração mútua ciência 
toques e dedilhações [...]
 (DIAS, 1997, p. 15) 

O texto aponta para a leitura tanto do relevo da cidade quanto para a compreensão 

do “relevo corporal” dos habitantes desta cidade, uma vez que o habitante está contido na 

cidade, mas a cidade também está contida na figura do habitante. Em outras palavras, um é 

processo-produto do outro. “Habita uma cidade um homem/ Como memória de pele, 

canção” (idem). 

Encontramos ainda um diálogo crítico (panfletário na expressão de alguns) com o 

passado. Refiro-me a “2022 – NARRANDAÇÕES”2, poema dividido em seis partes (1900, 

900-10, 20-30, 40-50, 60-70 e 80-90), cada qual iniciada por uma “glosa poética” 

É uma plena alphorria 
Para a nenhuma cidadania  

Nas ruas das metrópoles 
Minha mãe (como hoje) 
Sustenta o vagabundo do meu pai 

                                                          
2 A versão de “Narrandações” utilizada neste texto foi enviada por Marcos Dias, pois, segundo o próprio 
autor, em versão definitiva. Originalmente, o poema foi publicado nos Cadernos Negros, nº 21, pelo 
Quilombhoje (SP). 
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Vendendo cocada e acarajé 

Tem mandinga no morro 
Revolta no mar 
& samba na casa da Tia Ciata 

Pelo telefone é anunciado 
O nascimento da alma musical 
Do Brasil                  Ao fundo um choro 
Carinhosamente  Pixinguim                                
(Ô Abre-Alas!) 
... nos Quilombos que, rei, inVENTO  
A justiça é tocha e reLUZ  
(DIAS, 1990, p. 22) 

O texto sustenta-se em temas históricos e sociais, “narrando ações” do povo 

brasileiro no contínuo do século XX. Cada secção rememora sucintamente parte do 

conteúdo do período que demarca e os versos finais intertextualizam-se com vozes da 

Tradição. A primeira parte do poema, 1900, por exemplo, traz ao leitor o contexto de 

transição da Monarquia para a República. Embora o sistema político brasileiro tivesse sido 

modificado com o fim do Império, a lógica do antigo regime ainda assombrava a ordem 

recém instaurada. Surgia nesse momento um questionável conceito de cidadania, amparado 

pela obtenção de direitos e deveres. No entanto, a população afro-descendente não se viu 

como sujeito de seu tempo. Enquanto isso, o chamado “progresso” vagarosamente chegava 

ao Brasil e com ele os imigrantes europeus, as teorias higienistas, a famigerada democracia 

racial e a ideologia do branqueamento: “república é nova/ & a velha escravidão”. Observa-

se também a denúncia com relação à apropriação da musicalidade afro-brasileira e sua 

ressignificação. De semba para samba, passando depois ao choro, uma de suas 

ramificações. O eu-poético ainda aponta a alienação a que eram submetidos os negros 

naquele momento. A absorção de Pixinguinha pelo sistema instituído poderia em certo 

sentido diasporizar a esperança de ascenção social por meio do talento e do esforço. O 

conjunto dos textos de Marcos Dias, como reitera Maria de Lourdes Reis, no comentário 

contido em Estudos sobre a cidade (& exercícios de sobrevivência) representa um “grito de 

revolta denunciando seu inconformismo diante da nação injusta. Trabalha as palavras como 

que brincando e busca encontrar o referencial do negro no cenário atual”. Tratamos, 

indubitavelmente, de um poeta que trilha não só os caminhos da afro-descendência, pois em 

seus escritos cabem outras alteridades, na medida em que aborda questões sócio-histórico-

culturais de grande parte do Ocidente. 
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Edifício Lutetia – A história de um prédio no centro de 
Belo Horizonte 

Lutetia Bulding - The history of building in centre the Belo Horizonte

Luiz Divino Maia*1

Resumo: O artigo que segue trata da história do Edifício Lutetia, tradicional prédio 
localizado na zona central de Belo Horizonte há mais de 60 anos, abordando a sua 
construção, suas ocupações e sua relação com a história de Belo Horizonte. O artigo 
enfoca também a relação do Edifício Lutetia com os propósitos originais da planejada 
capital de Minas Gerais, uma cidade de arquitetura marcadamente moderna e em 
constante transformação. Contudo, o que basicamente se objetiva é mostrar que a 
arquitetura de uma cidade se faz à medida que acompanha a história dos homens que 
nela habitam.

Palavras-chave: História. Arquitetura. Edifício. 

Abstract: The following article treats about the history of “Lutetia Building”, 
traditional edifice located in the Central Zone of Belo Horizonte for over 60 years, 
addressing their construction, their occupations and their relationship to the story of 
Belo Horizonte. The article focuses on the relationship “Lutetia Building” with the 
original purposes of the planned capital of the State of Minas Gerais, a city of modern 
architecture markedly and in a constant transformation. However, which effectively I 
want to show is that the architecture of a city is made as follows the history of the 
people who live in it.

Keywords: History. Architecture. Edifice. 

Introdução

O artigo que segue apresenta uma descrição histórica do Edifício Lutetia, 

tradicional prédio localizado na zona central de Belo Horizonte, na Rua São Paulo, nº 

679, esquina com a Av. Amazonas. O prédio faz parte do “Conjunto Urbano da Avenida 

Afonso Pena e Adjacências” e sua construção data de fins da década de 30, séc. XX, 

com tombamento, pelo Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de 

Belo Horizonte (CDPCM-BH), em 1994. Trata-se de um exemplar próximo de uma 

arquitetura híbrida, clássica, acadêmica e com influências das correntes do movimento 

modernista, que se insere num legado arquitetural que remete ao projeto cosmopolita de 

Belo Horizonte. 

* Graduado em História e mestre em Antropologia Social. E-mail: luizhist@ig.com.br 
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O texto busca perceber a inserção do Edifício Lutetia no contexto da evolução 

urbana, arquitetural, populacional e comercial da zona central da cidade. Um prédio que 

foi originalmente concebido e utilizado para abrigar apartamentos residenciais nos seus 

pavimentos superiores, mas que ficou conhecido por causa da Perfumaria Lourdes12e o 

do Bang Bang Burger2,3importantes marcos comerciais instalados em suas lojas térreas. 

O que se pretende com o artigo é obter subsídios para a caracterização do Edifício 

Lutetia, projetando a sua representatividade para a história da capital de Minas Gerais. 

A construção da cidade

O antigo Curral del-Rei, denominado Arraial de Belo Horizonte em 1890, após o 

advento da República em 1889, foi a área escolhida, em 1893, para sediar a Nova 

capital de Minas Gerais. A cidade de Ouro Preto, antiga capital, não atendia mais às 

expectativas de centro administrativo e de desenvolvimento econômico do Estado, além 

de não se adequar aos ideais positivistas de progresso e de racionalidade então em voga. 

A perspectiva era que a Nova Capital representasse uma ruptura com a tradição 

colonial, alcançando o status de centro unificador das diversas regiões do Estado. 

Com um curto prazo estabelecido para a transferência da capital de Minas Gerais 

(quatro anos) a primeira medida para agilizar as obras foi à nomeação da Comissão

Construtora da Nova Capital, cuja chefia foi entregue ao engenheiro Aarão Reis3.4

Entre as suas primeiras ações, o profissional reuniu 194 técnicos especializados para a 

missão empreendedora, que se instalaram no Arraial em fevereiro de 1894. 

Logo no início, a Comissão Construtora fez uma averiguação detalhada das 

propriedades mais estruturadas do Arraial, então desapropriadas pelo governo, para que 

pudesse abrigar os funcionários recém-chegados à cidade em construção, o que gerou o 

início do êxodo gradativo da população dantes proprietária dos imóveis para os 

arredores da cidade e, ao mesmo tempo, a afluência de gente nova ao local em 

construção. Ou seja, o primeiro revés do projeto construtivo da Nova Capital. Nesse 

panorama irregular, a Planta Geral da Cidade foi concebida pelos engenheiros Aarão 

1 Fundada em 1945, a Perfumaria Lourdes foi durante décadas (até 1989) uma referência comercial para 
Belo Horizonte. Com as suas entradas para a Av. Amazonas e Rua Paraná e com o seu corredor que 
parecia transpassar a sua parte interna, o local também servia de passagem dos transeuntes. 
2 Em 1990, o Bang Bang Burger se instalou na parte térrea do Edifício Lutetia e ocupou por 17 anos (até 
2007) parte da loja da antiga Perfumaria Lourdes, na entrada para Rua São Paulo, tomando o corredor que 
dava acesso a Av. Amazonas e Rua São Paulo. 
3 Aarão Leal de Carvalho Reis foi engenheiro e urbanista paraense nomeado para fazer o levantamento do 
local apropriado para a construção da Nova Capital de Minas Gerais. Depois, assumiu a chefia da 
Comissão Construtora. Anos antes, planejou a cidade de Soure, na Ilha do Marajó. Além disso, dirigiu o 
Banco do Brasil e o Lloyd Brasileiro e foi eleito deputado federal em 1911 e 1927. Faleceu em 1936. 
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Reis e Américo Macedo, tendo sido idealizada de forma generosa para a época, pois se 

suponha que a Nova Capital atingiria 200.000 habitantes somente no século XXI4.
5

Figura 1 - Planta Geral de Belo Horizonte, 1895 (Clique para visualizar o 
documento original)
Fonte: Museu Histórico Abílio Barreto - FMC 

Em sua proposta original, a planta dividia a cidade em três zonas de ocupação: a 

Urbana, a Suburbana e a Rural (dos sítios). A zona urbana, cuidadosamente planejada 

dentro da Av. do Contorno, iria abrigar o centro administrativo e o comercial, os 

equipamentos urbanos utilitários e os bairros residenciais, distribuídos em ruas e 

avenidas mais largas. Nos cruzamentos, situavam-se as praças, de formas e de 

dimensões variadas, que dariam “largueza para o efeito arquitetônico dos edifícios 

públicos, verdadeiros palácios esplendidamente situados” (LEAL, 1895, p.99). 

Nesse cenário, “uma grande avenida de contorno iria fixar seus limites com a 

zona suburbana, estabelecendo uma fronteira sutil entre a vida urbana e a suburbana” 

(JULIÃO, 1996, p.59), o que se tornaria uma das características do desenvolvimento da 

cidade desde as suas origens. A zona suburbana, de tratamento simplificado, previa 

grandes terrenos delimitados por ruas estreitas e irregulares, onde se deveriam instalar 

chácaras, quintas e sítios arborizados. A zona rural e periférica funcionaria como um 

cinturão verde, destinando-se a colônias agrícolas de abastecimento da cidade. 

Aarão Reis propôs a utilização educativa do espaço urbano por parte do Poder 

Público. Para isso, aplicou os postulados de uma sociedade hierarquizada, segundo 

4 Segundo o Censo mais recente do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) Belo Horizonte 
possui uma população de 2.412.937 habitantes. Ou seja, um número infinitamente maior que o 
prognóstico almejado por Aarão Reis e os construtores da cidade. 
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Saint-S

neração da chefia da Comissão 

Constr

imon56e as ideias de previsão científica de Auguste Comte6,7criando um corpo 

orgânico de especialistas que ocuparam suas funções a partir de divisões e subdivisões 

organizativas. Além disso, Reis adotou os modelos utilizados pelo prefeito 

Haussmann78em sua grande reforma urbana de Paris. 

Em maio de 1895, devido às divergências com o Secretário de Agricultura, 

Comércio e Obras Públicas, Aarão Reis pediu exo

utora, sendo substituído por Francisco de Paula Bicalho (1947-1919). Contudo, o 

tempo sob a sua direção (de 14/02/1894 a 22/05/1895) foi suficiente para que se 

deixassem os trabalhos adiantados, principalmente os ligados às obras de infra-

estrutura. Em setembro de 1895 aconteceu o lançamento da pedra fundamental do 

Palácio Presidencial e das três Secretarias de Estado, os principais edifícios públicos da 

capital. 

Figura 2: Projetos das Secretarias de Agricultura, Interior e Finanças em substituição ao Palácio da 
Administração. 

o

ada vez mais visíveis o contraste entre as velharias do Arraial em demolição e as 

novida

Nesse momento, a cidade se transformou num grande canteiro de obras, ficand

c

des da capital em formação. Dentro desse cenário, entre 1895 e 1897 foram 

levantados os primeiros edifícios na cidade em construção. 

5 Claude-Henri de Rourroy, o Conde de Saint-Simom (17/10/1760 - 19/05/1825), foi filósofo/economista 
francês e um dos fundadores do Socialismo Moderno e teórico do Socialismo Utópico.
6 Isidore Auguste Marie François Xavier Comte (19/01/1798– 05/09/1857) foi filósofo francês, o pai da 
Sociologia e o fundador do Positivismo. A filosofia positiva de Comte nega que a explicação dos 
fenômenos naturais, assim como sociais, provenha de um só princípio. Em sua nova ciência chamada de 
física social e posteriormente Sociologia, Comte usaria a observação, experimentação, comparação, 
classificação e filiação histórica como método para a obtenção dos dados reais. 
7 Barão Georges-Eugène Haussmann (1809-1891) nasceu e morreu em Paris e foi o grande remodelador 
da capital da França, cuidando do seu planejamento durante 17 anos. Haussmann demoliu ruas sujas e 
apinhadas da cidade medieval e criou uma capital ordenada sobre a geometria de avenidas e bulevares. 
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Em 12 de dezembro de 1897 foi celebrada a inauguração da Nova Capital (ainda 

inacabada), com o nome de Cidade de Minas, oficializada pelo presidente do Estado 

Crispim Jacques Bias Fortes (1894-1898). Em janeiro de 1898, a Comissão Construtora 

da Nova Capital foi extinta. Com isso, seus componentes foram dispensados e a 

continuidade dos serviços de construção ficou a cargo da Secretaria de Agricultura, 

Comércio e Obras Públicas. Em 1901, o nome da cidade foi alterado para Belo 

Horizonte. Nas duas décadas seguintes, a capital experimentou uma ocupação 

significativa, embora irregular. 

 Figura 3: Foto da festa de inauguração da cidade. 

foram marcados por uma intensa crise 

nanceira, em razão das dívidas acumuladas pelo Poder Público para a construção da 

nova c

e, a prefeitura 

realizo

Os primeiros anos de Belo Horizonte 

fi

idade. Essa situação comprometeu o desenvolvimento urbano de Belo Horizonte, 

dando-lhe a aparência de uma capital artificial dentro de um Estado economicamente 

esfacelado. Somente no final dos anos 20, do séc. XX, é que a cidade passou por um 

desenvolvimento econômico mais acentuado, um fenômeno que se refletiu em sua 

arquitetura, quando importantes obras de construção foram inauguradas. 

Esse desenvolvimento refletiu no crescimento populacional, principalmente na 

sua parte central. Para adaptar a Nova Capital a essa nova realidad

u importantes melhorias locais, com destaque para a recuperação e para reformas 

de várias praças. Nas ruas, foi iniciado um intenso trabalho de pavimentação. Nesse 

cenário, o setor industrial ganhou estímulos dos poderes públicos. Com isso, surgiram 

novas empresas e fábricas na cidade e nos arredores. Trata-se do início da ascensão da 

capital como polo comercial, refluindo no crescimento populacional. 

Década de 30 em BH: a verticalização metropolitana em processo 
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Na década de 30, sec. XX, a cidade de Belo Horizonte começava a ganhar ares 

e Me 8 9

O desejo de verticalizar extrapola as necessidades econômicas de uma 
sociedade. Através da história, objetos verticalizados podem ser vistos como 

d trópole com o aparecimento de prédios altos, principalmente na Áreacentral .  

Em 1932, o Cine Brasil, na Praça Sete, de seis andares, se constituía numa atração para 

a população. Mas, foi a construção do Edifício Ibaté, de dez andares, em 1935, que 

tornou real o novo ciclo arquitetônico da capital, o do arranha-céu (1935-40). Noronha 

escreveu sobre isso: 

uma forma de expressar o domínio de um território e de lhe imprimir uma 
identidade, tornando-se um elemento de referência, um aspecto simbólico; 
outras vezes representa o desejo do homem de mostrar a sua capacidade de 
dominar a natureza, impondo-lhe a sua marca (...) (NORONHA, 1999, p. 69). 

Figura 4: Edifício Ibaté, em 1935. Fonte: Pampulha – O Seminário de Belo Horizonte – 
31/10/2008 

texto, a área central assemelha-se cada vez mais com um lugar de 

negóci

Nesse con

os e de oportunidades, onde as construções deveriam atingir alturas vertiginosas, 

como forma de se aproveitar melhor o terreno, diminuir as distâncias, concentrar os 

serviços. Nesse contexto, o processo de ocupação de Belo Horizonte aparentava ser 

incontrolável, muito além do previsto. Como consequência, no nível do chão, aparecem 

os primeiros sinais do crescimento desordenado, revelando problemas urbanos novos, 

como o surgimento de favelas e de vilas. Assim, a jovem capital ocupava mais de 30 

milhões de metros quadrados além do previsto pela Comissão Construtora9.10Em 1939, 

8 Trata-se dos limites da Av. Afonso Pena com alguns quarteirões das ruas que lhes são perpendiculares e 
transversais, entre a atual Rodoviária e a Rua da Bahia. 

a região Nordeste surgiu novos bairros e vilas, 
9 A cidade crescia para todos os lados. A abertura da Avenida Amazonas estimulou a ocupação em áreas 
dos atuais bairros Barroca, Nova Suíça e Gameleira. N
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a cidade alcançou a população de 200 mil habitantes, que era a previsão máxima que 

Belo Horizonte suportaria, de acordo com Aarão Reis. 

O aumento das construções verticais tem relação com um valor simbólico: o 

status d

mudan

O dinamismo inato da economia moderna e da cultura que nasce dessa 

O Edifício Lutetia e o crescimento da cidade a partir dos anos 40 

 zona central (Rua 

São Pa

riginal, houve mudança na concepção 

planejada da edificação que envolveu a distribuição do seu pavimento térreo. Esses 

e morar moderno. Essa situação é o resultado de um tipo de evolução da cidade, 

que tem como premissa a concentração sobre espaços restritos do maior número 

possível de atividades. Procura-se maior renda sobre os espaços e sobre as atividades 

envolvidas neles. Com isso, cria-se o germe da desordem urbana. Trata-se do que foi 

definido por Fíodor Dostoievski10,11 fazendo menção à modernidade crescente de seu 

tempo na velha Rússia: “... aquela aparente desordem que é, na verdade, o mais alto 

grau de ordem burguesa” (BERMAN, 1986, p.98). 

Nesse contexto, a capital mineira iria precisar se organizar para atender as 

ças em curso advindas do crescimento desordenado da sua Áreacentral. A cidade 

vivia em acentuado afã por um tipo de modernidade que tudo transformava e 

desmanchava ao seu redor. Segundo Marshall Berman, numa referência à “aventura da 

modernidade”, 

economia aniquila tudo que cria – ambientes físicos, instituições sociais, 
ideias metafísicas, visões artística, valores morais – a fim de criar mais, de 
continuar infindamente criando o mundo de outra forma. Esse impulso atrai 
para sua órbita todos os homens e mulheres modernos e nos força a enfrentar 
a questão do que é essencial, significativo, real no torvelinho dentro do qual 
vivemos e nos movimentamos. (BERMAN, 1986, p.323). 

No ano de 1939 inicia-se a construção do Edifício Lutetia, na

ulo, 679, lote 006 e 007, quarteirão 014, 2ª seção urbana, esquina com a Av. 

Amazonas). Um prédio localizado nos limites da referência comercial na década de 40, 

do séc. XX: na Av. Afonso Pena e em alguns quarteirões das ruas que lhes são 

perpendiculares e transversais, entre a atual Rodoviária e a Rua da Bahia. O edifício 

pertencia ao Banco Hipotecário e Agrícola do Estado de Minas Gerais e foi erguido pela 

Construtora Studio Santos, do Rio de Janeiro. 

Ao longo do processo construtivo o

como a Renascença, Maria Brasilina (Sagrada Família) e Parque Riachelo. A região Norte, com o início 
da urbanização das imediações da Lagoa da Pampulha e a abertura da Avenida Pampulha (Presidente 
Antônio Carlos) atraía a população. Na região Sul, surgia o Bairro de Lourdes. 
10 Fíodor Dostoievski (1821-1881), escritor russo do século XIX, autor de clássicos memoráveis, como 
Crime e Castigo, O Jogador, Os Irmãos Karamasov e tantos outros. 
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trabalh

om a 
ções 

que possibilitam a passagem de pedestres em edificações privadas durante o 

O Edifício Lut

Capital voltada exclusivamente para abrigar apartamentos residenciais em seus andares 

superio

eiros de apartamentos 
ão corresponde ao que 

os mais novos arquitetos belorizontinos vêm produzindo ultimamente 

A construção d

rquitetura belo-horizontina, de estilo cubista, culminando com art-decó12.13O prédio 

pode se

os, coordenados pelo arquiteto carioca Adhemar Rodrigues, caracterizaram-se 

pelas modificações nas estruturas e nas fachadas do prédio – tudo para o melhor 

aproveitamento do seu majestoso salão junto à caixa d’água. Depois de totalmente 

construído, o Edifico Lutetia passou a ocupar toda a área delimitada pelos logradouros e 

por afastamento lateral que, no térreo, deu lugar a uma “inusitada” e inovadora galeria 

que forma uma passagem entre a Rua São Paulo e a Av. Amazonas. Muito embora, 

(...) esta solução não vai se repetir no ambiente urbano. Só mais tarde, c
introdução de galerias nas edificações, voltarão a ser implementadas solu

horário comercial, ligando duas vias ou mais, desestruturando a solução de 
quadra sem possibilidade de acesso público (NORONHA, 1999, p.156). 

etia é considerado a primeira construção na Área central da 

res: os 3º, 4º, 5º e 6º pavimentos-tipo. O edifício de apartamentos, aliás, é o 

habitat característico das modernas metrópoles. Pode ser visto como metáfora da vitória 

do progresso sobre a tradição (representada pelas casinhas, que paulatinamente, vão 

deixando de existir no centro da cidade). Le Corbusier1112definiu a edificação de 

habitação como “a catedral de nossos tempos”. Inclusive, Raphael Filho Hardy 

mencionou o Edifício Lutetia, ao contextualizar a construção com o período de 

modernidade de Belo Horizonte, mesmo fazendo algumas ressalvas: 

Podemos considerar êste edifício como um dos prim
construídos segundo normas mais modernas. Mas já n

(HARDY, 1946, p.35-40). 

o Edifício Lutetia está inserida dentro do novo momento na 

a

r considerado como único a receber um tratamento primoroso em todas as suas 

fachadas - excluindo algumas obras públicas - e um tratamento homogêneo em suas 

11 Charles-Edouard Jeanneret-Gris, mais conhecido pelo pseudônimo de Le Corbusier (1887-1965) foi um 
arquiteto, urbanista e pintor francês de origem suíça. É considerado, juntamente com Frank Lloyd Wright, 
Alvar Aalto, Mies van der Rohe e Oscar Niemeyer, um dos mais importantes arquitectos do século XX. 
12 A arquitetura déco representa certa tendência de passagem entre a arquitetura produzida pelos estilos 
art nouveau e do ecletismo para o modernismo, com elementos de avanço de estilo, com certos 
comedimentos em relação aos estilos predecessores. Observa-se, por exemplo, uma tentativa de 
racionalização dos volumes e dos elementos de ornamentação. O art déco é marcado pelo rigor 
geométrico e predominância de linhas verticais, havendo a tendência de tornar o edifício mais alto. 
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faces. De acordo com Luiz Mauro de Carmo Passos, a separação dos seus espaços serve 

para o entendimento da forma como a sociedade se dividia socialmente: 

A hierarquização e diferenciação dos setores funcionais, ainda que ocorrentes 

O prédio se destaca como exemplar do período de 1930-1940, de dialética 

promis

u nos estreitos desígnios do termo, a 

constru

O que empolga a cidade, no momento, são as grandes construções no centro 
urbano, a silhueta da Capital modifica-se dia-a-dia, com os arranha-céus cada 

No dia 02 de fevereiro de 1940, a mesma Folha de Minas atacava essa “ânsia 

pela m

no período, parece não se constituir então numa exigência prioritária – como 
o é atualmente -, sendo subordinadas ao máximo de aproveitamento do lote. 
Entretanto, são nítidos o isolamento dos espaços dos serviçais e a distinção 
da copa (um domínio familiar) em relação à cozinha – fatos comuns em 
outros edifícios desta e da fase seguinte, destinados à classe média, que 
demonstra bem demarcada divisão social destes espaços e de seus habitantes 
(PASSOS, 1998, p. 60). 

sora para a cidade. Além disso, foi erigido num contexto de avançadas mudanças 

nos modelos construtivos, pois sua edificação coincide com a autorização dada pela 

prefeitura - Decreto-Lei nº. 84, de dezembro de 1940 - para a edificação de sobrelojas 

nos estabelecimentos comerciais, o que fez com que surgissem na cidade diversos 

edifícios, no centro, tipo arranha-céu, com funções comerciais, compondo-se de lojas e 

sobrelojas no térreo e salas nos andares superiores. 

Embora não seja considerado um arranha-cé

ção, verticalidade e funcionalidade do Edifício Lutetia obedeceram à lógica de 

adaptação da cidade aos novos tempos arquitetônicos. Sinaliza também o desejo dos 

planejadores e dos moradores pela verticalidade, o símbolo da vida urbana. Segundo a 

Folha de Minas, de 11 de outubro de 1940, na coluna “A Cidade”, 

vez mais altos que surgem, aqui e ali, adensando um núcleo quase babélico 
de torres e andares (Folha da Manhã, 11/10/1940). 

odernidade” da população. Segundo o diário, “um edifício torna-se démodé em 

Belo Horizonte em tão curto espaço de tempo que cabe dentro da vida de um 

homem”.1314Mas nem tudo foi substituído na cidade, mas a vontade de fazê-lo fica 

explícita em comentários como este do arquiteto Raphael Filho Hardy, sobre o Cine-

Theatro Brasil (1930) e o Brasil Pallace Hotel (1939): “a medida de vida dos grandes 

edifícios do centro de Belo Horizonte é de 20 anos. Êstes já estão se tornando 

obsoletos”. (HARDY, 1946, p.35-40). 

13 Folha de Minas, 02 fev.1940. 
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Num contexto de busca desenfreada por lucros, outra face da modernidade, 

muitos prédios, principalmente na área central, foram destruídos. Em 1941 a Folha de 

Minas reagiu contra as demolições que ocorriam na zona comercial: “Ao menos por um 

título, Belo Horizonte pode ser considerada moderna – é a cidade sem tradição. Prédios 

vão abaixo...”14

Em 1945 é instalada no Edifício Lutetia a Perfumaria Lourdes. A loja foi uma 

das primeiras perfumarias da capital a oferecer perfumes e cosméticos, produtos 

voltados a um público (feminino) de bom gosto. Nesse contexto, em 1947, houve a 

instalação de vitrines na parte térrea da edificação. O que se visava era tornar o público 

também espectador dos seus produtos, para que o Edifício Lutetia se transformasse num 

espaço mais luxuoso ainda. Trata-se de uma forma de “acompanhar” os prédios 

inaugurados na área central da cidade, como o Hotel Financial, o maior prédio da 

capital, com 26 andares e o Edifício Acaiaca, com sua moderna arquitetura (as duas 

enormes caras de índio da fachada muito atraíam a atenção dos transeuntes da 

cidade15).15.

Imagem 1: Edifício Acaiaca. 

15 A justaposição de elementos distintos na composição de uma construção eram uma das principais 
características do Modernismo. Assim, o modelo arquitetônico do Edifício Acaiaca parece se adaptar ao 
modelo simbólico pretendido pelos defensores da modernidade: o arranha-céu, vertical e imponente que 
reverbera para a ideia de avanço e de crescimento, conjugado com as caras dos índios em espaços bem 
destacados do prédio, símbolos de uma era “primitiva” e representantes fidedignos das origens do Brasil. 
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A galeria do Edifício Lutetia tornou-se uma atração para os cidadãos, mesmo 

para os que não tinham condições de adquirir os produtos da Perfumaria Lourdes. O 

caminho da galeria, o corredor, atraía muitas pessoas; a impressão que se tinha era que, 

ao andar por ele, podia-se transitar por dentro da loja; ao “cortar caminho” entre a Av. 

Amazonas e Rua São Paulo, de alguma forma se usufruía do lugar, quase como se fosse 

uma extensão do espaço doméstico. Trata-se de uma estratégia para atrair o público. Ou 

a transformação das lojas num “enorme lar burguês, mantendo a vida familiar no 

coração da cidade” (RAPPAPORT, 2004, p.174). Essa experiência “sensorial” é 

resultado de uma nova concepção de consumidor criada burguesia do início do séc. XX 

na Europa, EUA e, poucas décadas depois, no Brasil e outras partes do mundo. Ou seja, 

um jeito de comprar mais corporal, estimulante e prazeroso, em todos os sentidos. 

Nos anos 50, sec. XX, a arquitetura moderna conquistou definitivamente seu 

espaço. Trata-se do período até então de maior investimento na construção civil. As 

linhas simplificadas, retas ou curvas, o uso de esquadrias metálicas, muito vidro, 

mármore e pastilhas predominavam nas construções, que ficavam cada vez mais altas. A 

fisionomia do centro de Belo Horizonte se aproximava das grandes metrópoles 

mundiais.

Em 1952, houve o requerimento para colocação de mais vitrines na loja que 

abrigava a Perfumaria Lourdes, além de modificações internas. O serviço foi concluído 

em 1954. Aos objetivos de atender às funções voltadas para a conquista de 

consumidoras pelo apelo à excitação visual e ao prazer das compras, deveriam ser 

acrescentadas estruturas arquitetônicas consonantais aos modelos em voga nos grandes 

prédios na cidade16.16.

Entretanto, persistia na imprensa críticas aos edifícios residenciais da zona 

central que se misturavam aos prédios exclusivamente comerciais e de serviços. Em 

muitos artigos de jornais da época, pesquisados no Arquivo Público Mineiro, foram 

encontradas referências à ideia de que as obras deveriam ser constituídas em áreas 

residenciais, pois, ao se concentrarem em zonas densas, agravariam as dificuldades do 

centro, tornando-o um local impróprio às famílias. 

Por outro lado, muitos textos jornalísticos dos anos de 1950 fazem menção ao 

manifesto e explícito orgulho da população com o crescimento vertical de Belo 

Horizonte. Entre os prédios concluídos dessa década, um dos mais elogiados era o do 

16 De acordo com o livro Doce Dossiê de BH (Belo Horizonte, BDMG Cultural, 1998), em 1956, “na Av. 
Afonso Pena, nº. 936, era inaugurada a Perfumaria Lourdes, considerado o grande acontecimento do 
ano”. A nova loja foi saudada como um empreendimento que dava novo aspecto à região do footing.
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Banco da Lavoura – Edifício Clemente Faria – na Praça Sete. Em 1958, ficou pronta, 

também na Praça Sete, na esquina da Rua Rio de Janeiro, a sede do Banco Mineiro da 

Produção. Com o prédio, Oscar Niemeyer imprimiu suas linhas curvas no principal 

cruzamento do centro. 

No final da década de 50, séc. XX, a população urbana brasileira cresceu 63% ao 

ano, enquanto o crescimento médio de toda a população foi de somente 2,9%. Em 1950 

a cidade tinha pouco mais de 350 mil habitantes e, em 1960, quase 700 mil. O 

acréscimo foi provocado principalmente pela migração - o êxodo rural os anos 50 foi 

bastante significativo. Entre 1962 e 1963, o processo de urbanização migratório se 

acentuava de forma descontrolada, surgindo, por todo lado, novas favelas e vilas, em 

decorrência do movimento de mobilização pela Reforma Agrária em curso no país17.17

Além disso, a especulação imobiliária “progredia” na Capital, modificando 

sobremaneira a arquitetura de Belo Horizonte, principalmente na sua zona central. 

De acordo com o Sr. Abdul, proprietário da loja Mona Fashion, que fica em 

frente ao Edifício Lutetia, desde quando ele se instalou na região (em 1964), o Edifício 

Lutetia quase nunca funcionou como abrigo de apartamentos residenciais18.18Sempre foi 

um local comercial. Desde a ocasião da sua compra pelo IPSEMG, o prédio tinha suas 

lojas térreas alugadas. Mas, a intenção do IPSEMG não era usar as lojas do pavimento 

térreo, mas transformar os pavimentos superiores num local de atendimento 

odontológico aos funcionários públicos do Estado de Minas Gerais. Para isso, a parte 

superior teria de passar por reformas em suas estruturas internas – o que de fato 

aconteceu, entre 1974 e 1978, aproximadamente. Ou seja, nos anos posteriores à 

aquisição do prédio do Banco do Estado de Minas Gerais S/A. Mas, como nessa época o 

imóvel ainda não recebera qualquer proteção pública, foi possível executar as 

intervenções sem restrições, o que fez gerar demolições e acréscimos indesejáveis. 

A década de 70 do séc. XX ficou marcada por tragédias de grandes proporções 

nos prédios da zona central de Belo Horizonte, consequência do crescimento 

desordenado da cidade. A Loja Guanabara, localizada nas esquinas da Av. Afonso Pena 

com a Rua Espírito Santo, foi destruída por um grande incêndio numa madrugada de 

17 Durante o governo do presidente João Goulart, do PTB (1961-1964), a Reforma Agrária era uma 
questão muito debatida no país, em função do fenômeno social em andamento de Êxodo Rural e da 
precariedade das regiões agrárias do Brasil. Na presidência de Goulart, as terras com mais de 600 hectares 
seriam desapropriadas e redistribuídas à população. Uma medida polêmica, que tumultou seu governo e 
abalou as estruturas políticas do país, culminando com sua destituição pelo Golpe de 31 de abril de 1964. 
18 Para obter mais informações sobre a história do Edifício Lutetia, eu conversei informalmente com 
muitos comerciantes próximos ao prédio. Nessas experiências, eu encontrei muitos que trabalham a 
muitos anos nas proximidades do edifício e que têm em relação ao prédio – ou às lojas – muitas histórias 
e lembranças, apesar de muitas estarem confusas, imprecisas e eclipsadas pelo tempo. 
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outubro de 1970. Em 1972, o Cine Palladium, localizado na Av. Rio de Janeiro, pegou 

fogo enquanto 30 espectadores assistiam à sessão da tarde do filme nacional “A Viúva 

Virgem”. Em 1977, na tarde de 12 de outubro, a Livraria Rex e a Lanchonete Ted´s, 

instauradas num antigo prédio, de 1897, na Rua Rio de Janeiro esquina com Av. 

Amazonas, foram completamente destruídas pelo fogo. O Edifício Lutetia não escapou 

desse cenário trágico. De acordo com comerciantes, nessa época, o interior da loja foi 

palco de uma queda de um palanque cheio de perfumes e de cosméticos. Um acidente 

que ocasionou ferimentos nas vendedoras e muita aglomeração de curiosos no local. 

Outro lugar do Edifício Lutetia muito valorizado foi a loja existente na esquina 

da Av. Amazonas com Rua São Paulo. De acordo com informações de comerciantes da 

região, a Sapataria Linhares ocupou por muitas décadas essa parte do prédio, tornando-

se uma referência comercial para os homens da cidade. A sapataria ficou na loja da 

esquina até o início dos anos 80, do séc. XX19,19quando foi alugada pela Del Modas, 

uma loja especializada em moda feminina para festas. 

 Imagem 2: Foto do Edifício Lutetia, com a loja Del Modas em destaque. 

19 Não consegui informações exatas sobre quando a Sapataria Linhares começou a ocupar a loja no 
Edifício Lutetia, nem quanto tempo ficou no local. 
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Foi em fins da década de 70, aproximadamente, que o Serviço Odontológico do 

IPSEMG-MG passou a ocupar os pavimentos superiores do Edifício Lutetia para o 

atendimento dos funcionários públicos do Estado de Minas Gerais20.20Quase todos os 

andares do prédio foram tomados por consultórios e por salas de recepções, menos o 6º 

(que ficou pouco tempo vago) e o 5º pavimento, que foi ocupado, em suas salas de 

fundo, com a função de abrigar depósitos de materiais odontológicos. 

No ano de 1980, a Associação dos Servidores do Instituto de Previdência do 

IPSEMG (ASIPSEMG) ocupou 6º andar do Edifício Lutetia para alojar sua sede e o 5º 

andar do prédio para abrigar um bar, onde eram executadas as atividades sociais da 

Associação. Essas informações foram dadas por Armando Soares Siqueira, vice-

presidente da entidade. Armando informou também que a ASIPSEMG ocupou o prédio 

até 1989, ano em que comprou sua sede própria no Bairro Santa Efigênia. 

Em 1988, o Serviço Odontológico deixou o Edifício Lutetia e se transferiu para 

o Edifício Central, na Praça da Estação. De acordo com Ildeu Cândido, engenheiro civil 

do IPSEMG, a mudança se deu devido às dificuldades de se subir o prédio. A 

verticalidade do edifício dificultava o atendimento de um volume muito grande de 

pessoas, de diversas origens e condições físicas. Essa informação remete a uma questão 

interessante, pois o conceito de verticalidade, tão valorizado nos anos 40 e 50, se tornou 

um obstáculo para uma significativa parcela dos habitantes (funcionários públicos). 

Além disso, outra explicação para a mudança é que, com o tempo, a área do prédio foi 

se tornando pequena, em decorrência do aumento da procura pelos serviços 

odontológicos. Além disso, o edifício não tinha como se expandir, em razão da estrutura 

construtiva compacta e da limitação de sua localização geográfica. 

Em 1989, a Perfumaria Lourdes deixou de funcionar no local21.21No mesmo ano, 

a ASIPSEMG deixou de ocupar o prédio, conjuntamente com o bar que ficava no 5º 

andar. Com essas desocupações, o Fundo de Previdência Supletiva ocupou uma sala do 

prédio por aproximadamente 04 anos. Embora não se tenha nenhum documento ou 

depoimento comprobatório, supõe-se que o referido fundo tenha ocupado o 6º andar, o 

mesmo que abrigava a ASIPSEMG. Alguns meses depois, em 1990, o Bang Bang 

Burger se instalou na parte térrea do Edifício Lutetia e ocupou parte da loja onde estava 

20 O Serviço Odontológico atendia também algumas prefeituras do Estado de Minas Gerais que tinham 
convênio com o IPSEMG, de acordo com Ildeu Cândido, engenheiro civil que prestou depoimento sobre 
a ocupação do prédio desde que ele passou trabalhar na autarquia em 1983. 
21 Informação dada por comerciantes das proximidades do Edifício Lutetia e confirmada por Abdul 
Hassan Hohmad Handan, cidadão da Líbia que mora, desde 1952, no Edifício Vila Rica, um prédio bem 
defronte ao Edifício Lutetia (Rua São Paulo, 684) e por Fernando Chiarini, que trabalhou na Perfumaria 
Lourdes por 35 anos (nos últimos tempos, ele foi um dos seus sócios). 
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a Perfumaria Lourdes, na entrada para Rua São Paulo, tomando o corredor que dava 

acesso a Av. Amazonas e Rua São Paulo. O funcionamento intenso da lanchonete/bar, 

com mesas e músicas ao vivo, provocou um novo modelo de ocupação do prédio que o 

marcaria por alguns anos: tumultuada e danosa à sua arquitetura. Deve-se lembrar que, 

um pouco antes, no ano de 1988, a cidade de Belo Horizonte foi reconhecida como a 

maior da América Latina com números de bares por habitante. 

Na parte térrea do Edifício Lutetia, além da loja de lanches, existiu uma loja para 

venda de CD´s e de instrumentos musicais, com entrada pela Rua São Paulo, a CD 

Companhia. Aparentemente, a loja ficava onde a Perfumaria Lourdes estava localizada.

Segundo alguns moradores locais, essa foi a última loja a ocupar o espaço. 

Nos primeiros anos da década de 1990, sec. XX, o Edifício Lutetia, nos seus 

pavimentos superiores, ficou abandonado. Pressupõe-se que a sua ocupação como 

moradia (e como hotel, antes) chegava ao fim devido aos barulhos do trânsito da zona 

central e da tumultuada ocupação da região. Na portaria, havia a presença constante de 

um vigia do IPSEMG para impedir que o prédio fosse ocupado clandestinamente22.22.

Para evitar a degradação do Edifício Lutetia e para garantir a sua preservação, no 

ano de 1994 o prédio foi tombado, em suas fachadas e em seus volumes, pelo Conselho 

Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte (CDPCM-BH), 

“Conjunto Urbano da Avenida Afonso Pena e Adjacências”. Em 1997, foram iniciados 

os procedimentos legais visando à sua restauração e a autorização para o fechamento da 

galeria que liga a Av. Amazonas com a Rua São Paulo. Mas, mesmo com a proposta de 

restauração, uma parte de seus pavimentos superiores ainda foi ocupada, entre os 1996 e 

1998. O 5º andar e 7º andar (o ainda luxuoso salão), foram alugados para abrigar a sede 

da Associação Cultural José Martí (ACJM) de Minas Gerais23.23.

De acordo com pesquisas feitas no Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e 

Artístico de Minas Gerais (IEPHA-MG), referentes ao ano de 2002, as lojas comerciais 

que ocuparam o Edifício Lutetia, como a Bang Bang Burger, por exemplo, estavam 

retirando as suas características arquitetônicas. As infrações e agressões mais percebidas 

pelos técnicos do instituto foram na fachada e, especificamente, nos revestimentos e na 

área livre da galeria que dá acesso à Av. Amazonas e à Rua São Paulo. As demais 

22 As lojas térreas do edifício ainda continuavam ocupadas. Um exemplo foi uma loja especializada da 
Wangler que ocupou espaço na parte térrea, em meados dos anos 90, com endereço na Av. Amazonas. 
Uma grife de jeans que buscava uma clientela que valorizasse marcas duráveis e com status e que se 
opunha ao crescimento das falsificações empreendidas pelos camelôs da cidade. 

23 Uma entidade com mais 20 anos de parceria com Cuba, que, de acordo com seu atual programa de 
trabalho, busca apoiar às lutas políticas que reafirmem aos povos o direito à identidade. 
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dependências estavam desocupadas e mal conservadas. O que se pretendia naquele 

momento eram uma restauração e modernização no prédio para o retorno de toda a 

estrutura física do Ambulatório Odontológico do IPSEMG ao local. 

Mas a idéia não foi adiante, pois os trabalhos de restauração seriam custosos e 

demorados. Ademais, as instalações do Edifício Lutetia estavam precárias e obsoletas, 

com o seu revestimento necessitando de recuperação e reconstituição completa. As 

medidas de recuperação a serem adotadas deveriam ser muito radicais, pois toda a 

estrutura funcional e física do prédio foi projetada para uso residencial. 

Reforma do Edifício Lutetia em acordo à sua importância histórica 

No início de 2007, o Bang Bang Burger foi obrigado a sair do local que ocupou 

por mais de 20 anos e se transferiu para um quarteirão na Rua dos Carijós, 444, no 

Edifício Cecília, um quarteirão abaixo de seu antigo endereço. Essa mudança forçada da 

principal loja que ocupava o Edifício Lutetia naquele momento era uma evidência de 

que o prédio iria mesmo passar por reformas e por adaptações totais. Uma reportagem 

do jornal Estado de Minas, de agosto de 2007, registra que o prédio passaria por 

aperfeiçoamentos em suas estruturas para recuperar o “charme” do centro de Belo 

Horizonte. A matéria informa que o Edifício Lutetia passava por um processo de 

reformas para abrigar a sede da Minas Gerais Administração e Serviços (MGS). 

Segundo Estado de Minas, os propósitos pretendidos para o futuro do Edifício 

Lutetia seriam muito ambiciosos, o que se coadunava com a sua importância histórica. 

Na matéria, consta uma entrevista com Alberto Moreira, presidente da MGS, que 

informou que a empresa usaria o prédio por 10 anos. Moreira informou também que no 

local onde funcionava a Perfumaria Lourdes iria ser criada uma galeria cultural. O 

presidente da MGS também relatou que muitas pesquisas estavam sendo feitas para que 

as cores originais do prédio fossem resgatadas. Além disso, dois painéis de vidro 

desenhados seriam restaurados e o imóvel teria suas estruturas mantidas.  
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Imagem 3: Edifício Lutetia, foto da parte de esquina e da Rua São Paulo, parte 
térrea, em reforma.

Diante de pretensões de reformas em tão avançado processo, as outras lojas, 

além da Bang Bang Burger, tiveram de sair do Edifício Lutetia. Mas o processo não foi 

tranquilo, pois muitos inquilinos ficaram relutantes em sair do local. De acordo com 

Noêuma, gerente da Del Modas, atualmente localizada na Rua São Paulo, 537, o 

proprietário dessa loja, por exemplo, só deixou de ocupar a loja - que ocupara por mais 

de 20 anos - em junho de 2007. Só saiu sob imposição judicial, pois não queria deixar 

de ocupar “um excelente local, com ponto muito forte, de referência e de visão para a 

população – uma grande loja”, no dizer de Noêuma. A última a sair do Edifício Lutetia 

foi a Mix Feira, uma feira shopping que existia na parte térrea desde o início dos anos 

2000. Assim, em 2008 todas as lojas deixaram de funcionar definitivamente no edifício 

para que as reformas em suas estruturas internas e externas fossem executadas. 

Em 2013, desde o dia 21 de fevereiro, o Edifício Lutetia, totalmente reformado 

em seus 07 andares, passou a servir de sede da Casa dos Direitos Humanos24.24No local, 

passaram também a funcionar os Conselhos da Criança e do Adolescente, da 

24 A Casa dos Direitos Humanos é um espaço ligado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social – 
Subsecretaria de Direitos Humanos - que reúne serviços e programas ligados à proteção dos direitos 
humanos no Estado de Minas Gerais. No local, destaca-se o Centro Integrado de Atendimento à Mulher 
(CIM). A Casa de Direitos Humanos reúne os conselhos estaduais de Assistência Social, de Direitos 
Difusos e os ligados à área de direitos humanos, além de outros órgãos, para oferecer atendimento 
psicossocial e jurídico às vítimas de crimes violentos. No local também são recebidas e encaminhadas as 
denúncias de cidadãos cujos direitos forem ameaçados ou violados, em especial, com afirmado, os 
direitos das mulheres vítimas de violência, nas mais diversas matizes. 
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Assistência Social, do Idoso; os Conselhos de Promoção da Igualdade Racial, da Pessoa 

com Deficiência, de Direitos Difusos, Direitos Humanos e da Mulher e o Escritório de 

Direitos Humanos. 

Conclusão

A história do prédio, com suas ocupações e mudanças constantes de abrigos e de 

locatários em seus espaços e lojas comerciais serve para perceber que nem sempre os 

intentos dos homens são alcançados. Ou então são alcançados, mas parcialmente. A 

história se faz de tentativas fundamentalmente. Os alcances quase sempre são parciais. 

Os intentos do presidente da MGS, por exemplo, em relação ao futuro do Edifício 

Lutetia não foram alcançados. O prédio não se tornou uma galeria cultural, um espaço 

de lançamento de livros e de shows. A realidade às vezes segue outras lógicas. 

Quanto aos intentos do artigo, o de proporcionar uma descrição histórica do 

Edifício Lutetia, creio que o objetivo foi alcançado. Tratou-se da apresentação de um 

texto que em alguma medida almejava alcançar uma descrição do referido prédio no 

contexto da evolução urbana, arquitetural, populacional e comercial da zona central da 

cidade. Quanto a obter subsídios para a caracterização do Edifício Lutetia, como consta 

nos desígnios iniciais do artigo, entendo que isso foi parcialmente alcançado. O texto foi 

uma contribuição para um processo (o de descrição histórica) que é muito amplo e que, 

por sua própria natureza, nunca estará pronto, sempre em construção. 

Por fim, afirmo que, de modo geral, a contribuição fundamental do artigo foi 

para se refletir um pouco sobre a cidade e seus espaços construtivos. O que considero 

como válido - e os intentos não foram outros. De todo modo, creio que o artigo serviu 

para se pensar a cidade como lugar composto de construções em interação (ou não) com 

pessoas que nela vivem - e com conjunturas mais amplas, social, comercial ou cultural. 

Quanto à projeção do edifício em relação à sua representatividade para a história da 

capital de Minas Gerais, parece que ficou nítido o esforço de tentar demonstrar isso. 

Mas, nada é definitivo ou conclusivo. Muitas outras histórias sobre o Edifício Lutetia 

podem e devem ainda ser reescritas, com outros focos e intentos. 
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A cidade-mosaico: uma apresentação sobre Belo 
Horizonte em seus primórdios 

The city-mosaic: a presentation about Belo Horizonte at the beginnings

David Luiz Prado
Julio Cesar Florêncio de Oliveira

Resumo: O seguinte trabalho tem como objetivo pontuar características iniciais dos 
primeiros anos de Belo Horizonte, passando pelas motivações e interesses que fizeram 
com que ocorresse a mudança da sede administrativa de Minas Gerais ao final do século 
XIX. Consequentemente, o texto abordará o período que marcou o início da construção 
da nova capital mineira, mostrando que nem todos os objetivos previstos pelo 
engenheiro Aarão Reis e os integrantes da Comissão Construtora da Nova Capital 
(CCNC) em 1895 foram concretizados. Por fim, o texto apresentará os processos 
iniciais de espacialização da nova capital, apontando a segregação como característica 
integrante da configuração espacial de Belo Horizonte. Tal fator deve ser considerado e 
referenciado nas futuras reflexões a respeito da cidade. 

Palavras-Chave: Belo Horizonte. Segregação. Dinâmica populacional. 

Abstract: The following paper aims to score some characters on the first years of Belo 
Horizonte, talking about the motivations and the interests that caused the change of the 
administrative headquarters of Minas Gerais in the end of XIX century. Consequently, 
the article will cover the period that marked the start of construction of the new city, 
showing that not all objectives set by the engineer Aarão Reis and the crew of 
Construction Commission of New Capital (CCNC). Finally, the text will present the 
initial processes of spatialization of new capital, pointing segregation as an integral 
feature of the spatial configuration of Belo Horizonte. This factor should be considered 
and referenced in future reflections about the city. 

Keywords: Belo Horizonte. Segregation. Population Dynamics.  

Introdução

Enunciar a respeito de Belo Horizonte em seus primórdios, de certa maneira é 

apresentar contradições. Velho e novo, elite e classe trabalhadora, centro e periferia, 

rigidez e espontaneidade, dentre outros dualismos. A execução do projeto da nova 

capital de Minas, a partir do ano de 1893, inspira reflexões sobre as diversas faces que 

um espaço geográfico tende a assumir, principalmente quando esse espaço se põe como 

* David Luiz Prado (LUIZ PRADO, D.), aluno do 5º período de Geografia na UFMG e graduado em 
Comunicação Social – jornalismo – pela PUC Minas – david.luiz.prado@gmail.com.

**Julio Cesar Florêncio de Oliveira (OLIVEIRA, J. C.), aluno do 8º período de Geografia na UFMG – 
juliocesar_oliveira2012@hotmail.com. 
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território, ou seja, um espaço que reflete relações de poder e de interesses, em muitos 

casos, completamente antagônicos.  

Este trabalho pretende resgatar características inerentes à geografia política e 

urbana nos anos iniciais da capital mineira. O texto apresentará fatores que foram 

condicionantes para a idealização do município de Belo Horizonte e como o contexto 

político-econômico brasileiro do final do século XIX influenciou as decisões dos 

governantes mineiros para a escolha de uma sede administrativa na região central do 

Estado.

Posteriormente, será exposto como o poder público, através da atuação da 

Comissão Construtora da Nova Capital (CCNC), atuou na delimitação de qual grupo 

social ocuparia uma determinada área na cidade. Bem como apresentar como se deu o 

processo de ocupação das zonas urbana e suburbana do projeto original proposto por 

Aarão Reis. 

Observaremos ainda que mesmo sobre forte direcionamento, o povoamento de 

Belo Horizonte se deu de forma contrária ao desejo original. Tal espacialização se 

apresenta como reflexo das diversas formas que os indivíduos encontram para se 

fixarem num determinado território. Segundo CORRÊA (1992) o homem estabelece um 

conjunto de ações no processo de organização do espaço que criam, mantém, desfazem 

e refazem as formas de interação espacial. 

Origens e Contexto Histórico 

Segundo HORTA (1994), originalmente as versões sobre a ocupação do Curral 

Del Rey datam do início do século XVIII com o paulista João Leite da Silva Ortiz. O 

povoado nasceu como ponto de paragem dos Bandeirantes e como centro de 

abastecimento agrícola dos núcleos urbanos instalados no Quadrilátero Ferrífero. A 

localidade era ligada ao município de Sabará1, situando-se a aproximadamente 100 km 

a norte de Ouro Preto, a antiga capital.

Quase dois séculos depois, no início da década de 1890, o arraial já possuía uma 

estrutura urbana em consolidação. A população aproximada de 4.000 moradores, 

distribuídos em 172 casas - numa alta proporção de 23,25 moradores por residência -, 

tinha à disposição escolas, instituições religiosas, contavam com serviços de 

estabelecimentos comerciais e trabalhavam nas dezenas de fábricas, curtumes, engenhos 

1 Segundo BARRETO (1928), Belo Horizonte foi distrito de Sabará por 193 anos, sendo desligada em 05 
de junho de 1894, através do decreto 716.
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e pedreiras que se distribuíam pelo Curral Del Rey, ainda de acordo com HORTA 

(1994).

Fatores econômicos e políticos foram essenciais para a escolha da nova 

localidade, tendo em vista a desestruturação da economia mineira, dada pelo declínio da 

mineração em Ouro Preto. No ano de 1893, toda a estrutura do Curral Del Rey foi 

demolida para, num prazo de quatro anos, ser construída a nova capital de Minas 

Gerais, segundo HORTA (1994). 

Para entendermos o contexto histórico de criação do município de Belo 

Horizonte e como os fatores econômicos e políticos influenciaram a sua criação, 

MARTINS FILHO (2009) chama atenção para o quadro político mineiro durante a 

República Velha (1889 – 1930), que está diretamente atrelado ao contexto econômico 

da época. 

Minas Gerais, no período imperial e nos primeiros anos da república, conviveu 

com um quadro marcado pela divergência de interesses entre importantes figuras 

políticas das cinco Regiões de Minas Gerais: Zona da Mata, Sul, Metalúrgica, Campo 

das Vertentes e Alto Jequitinhonha, sendo as três primeiras as regiões com maior poder 

de influência política dentro do Estado. 

A descentralização política característica de Minas Gerais foi apelidada em 

âmbito nacional como “colcha de retalhos”. Os políticos mineiros, isolados fisicamente 

pela geografia do Estado, visavam apenas o interesse econômico de suas regiões. Tal 

condição era traduzida na grande quantidade de partidos que Minas Gerais possuía com 

o novo sistema de governo. Portanto, para MARTINS FILHO (2009), havia neste 

período uma descentralização política e predomínio dos interesses privados na esfera 

governante de Minas Gerais, que deixava o Estado no segundo plano da política 

nacional.

Diante deste quadro, fazia-se urgente a neutralização dos conflitos internos e a 

centralização do poder. Minas Gerais precisava, afinal, aproveitar seu potencial político 

e econômico para exercer centralidade na política brasileira. Dentro dessa perspectiva, 

fez-se necessário a criação de uma nova capital que atendesse os anseios e simbolizasse 

o a união das facções políticas do Estado.

Entre os anos de 1890 e 1898 a política mineira passou por um momento de 

transição, de uma fase descentralizada para uma fase centralizada. Duas figuras se 

destacaram neste processo de transformação, Silviano Brandão e Afonso Pena. O 

primeiro era do Sul de Minas, região relativamente neutra em relação à rixa que existia 
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entre os políticos da Zona Metalúrgica e a Zona da Mata. O segundo era da Zona 

Metalúrgica, nascido na cidade de Santa Bárbara. 

Ambos foram Presidentes do Estado de Minas Gerais. Afonso Pena destacou-se 

por ser o Presidente em vigor no período decisório de criação de Belo Horizonte, entre 

os anos de 1892 e 1894. Já Silviano Brandão, fundador do Partido Republicano Mineiro 

(PRM), destacou-se pelo seu caráter conciliador, administrando as rusgas entre as 

principais elites de Minas Gerais nos primeiros anos após a inauguração da nova capital. 

Na medida em que foi crescendo, o partido ganhou força política até se firmar como o 

principal representante da Oligarquia de Minas Gerais. 

O período de formação de Belo Horizonte está justamente atrelado à fase de 

consolidação da centralização do poder oligárquico do Estado. A nova capital mineira 

“amarrou” simbolicamente os poderes estatais outrora diluídos pelas regiões do Estado. 

Portanto, através da cooptação, coerção e clientelismo, o poder de oposição acabou 

sendo incorporado à lógica oligárquica centralizadora preconizada por Silviano 

Brandão, Afonso Pena e Francisco Salles. Transformando a antiga “colcha de retalhos” 

em “rebanho de carneiros”. (MARTINS FILHO, 2009). 

Belo Horizonte e seus contrastes 

A ruptura com o passado era um dos pontos obrigatórios determinados pela 

Comissão Construtora da Nova Capital (CCNC). Tal linha de raciocínio se fazia 

necessária para contrapor-se aos ultrapassados padrões estéticos do período barroco que 

constituíram Ouro Preto, capital de Minas Gerais por quase dois séculos. A nova capital 

não deveria compartilhar desse paradigma. As cidades positivistas foram constituídas 

com projetos rígidos, retificados, com arruamentos geometricamente organizados. 

A primeira cidade planejada da porção centro-sul do Brasil2 representaria a 

vanguarda das oligarquias das distintas regiões mineiras que desejavam manter seu 

status, além de dinamizar a economia mineira em nível regional. Consequentemente, os 

interesses políticos e o predomínio das elites se sobrepuseram às demais classes, 

principalmente as dos trabalhadores, que colocaram em execução o projeto de Aarão 

Reis.

(...) criar nova cidade, apesar de todo o uso da força política, não foi um 
simples exercício de modelação do espaço conforme os interesses políticos e 
ideológicos das classes dominantes, mas criar a cidade foi colocar em 

2 Segundo GUIMARÃES (1991), a primeira cidade planejada do Brasil foi Teresina, capital do Piauí, no 
ano de 1852.
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movimento e em confronto grupos e forças sociais que se encontram no 
espaço e no trabalho. Essas forças lutam entre si a partir de sua relação de 
trabalho e portanto de propriedade. (LE VEN, 1997, p.100). 

A Planta Geral de Belo Horizonte foi aprovada em 15 de abril de 1895, através 

do decreto nº 817. A área urbana privilegiava um contingente de 30.000 pessoas. 

Somando as estimativas para a zona suburbana e a zona de sítios essa capacidade 

aumenta para 200.000 moradores, porém, não é o que o curso da história nos mostra. Ao 

longo dos anos a cidade cresceu aproximadamente seis vezes e meia em relação à área 

original, conforme dados apresentados na tabela a seguir. 

TABELA 1: Zoneamento de Belo Horizonte na planta original e área total atual. 

Zona Urbana 8,82 Km² 

Zona Suburbana 24,93 Km² 

Área de Sítios 17,47 Km² 

Área Total 51,22 Km² 

Área Atual 330,90 Km² 

Fonte: HORTA (1994); PBH (2000). 

Segundo HORTA (1994), Belo Horizonte deveria ser uma cidade funcional, 

limpa, saudável, constituída de parques e áreas verdes, ventilada e iluminada, 

assemelhando-se a outras cidades planejadas existentes como Washington, Paris e Mar 

Del Plata. Dentre as cinco localidades pré-selecionadas pela CCNC, Várzea do Marçal, 

Paraúna, Barbacena, Juiz de Fora e Belo Horizonte, distrito de Sabará, a última foi a 

escolhida. 

Entre Várzea do Marçal e o Belo Horizonte é difícil a escolha, em ambas, a 
nova cidade poderá desenvolver-se em ótimas condições topográficas, em 
ambas, é facílimo o abastecimento d’água e a instalação de esgotos, ambas 
oferecem excelentes condições para as edificações e a construção em geral, e 
se, na atualidade, a Várzea do Marçal representa melhor o Centro de 
Gravidade do Estado e acha-se já ligada, por meios mais rápidos e fáceis de 
comunicação com todas as zonas,- daqui a algumas dezenas de anos, Belo 
Horizonte melhor o representará, de certo, e mais diretamente ligada ficará a 
todos os pontos do vasto território mineiro. (BARRETO, 1936, p. 317) 

Além das características relacionadas à posição geográfica, geologia e solos, 

hidrologia, paisagem, custo econômico, dentre outras, a nova capital teria como objetivo 

garantir a unidade territorial de Minas Gerais. Para HORTA (1994), as diferentes 

regiões mineiras se entrosavam melhor com regiões de outros Estados. Ainda, de acordo 

com o autor, esta dispersão das atividades econômicas em Minas Gerais contrariava a 
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lógica de concentração do capital industrial, ressaltando que a construção de Belo 

Horizonte fazia parte de uma política nacional de desconcentração industrial no Sudeste, 

que estabeleceria uma interligação de Minas Gerais com Rio de Janeiro e São Paulo. 

Figura 1: Mapa das localidades estudadas para a implantação da capital de Minas Gerais. 
Fonte: FIBGE – Enciclopédia dos municípios brasileiros – RJ – 1959 – Des.: Márcio 
Moura apud HORTA (1994) 

Contudo, as características geomorfológicas de Belo Horizonte já fariam dela 

uma cidade fisicamente segregacionista, devido ao relevo repleto de colinas e que em 

diversos pontos apresenta alto grau de declividade, sobretudo quando se segue em 

direção à área situada ao Sul da cidade, na vertente formada pela Serra do Curral e as 

margens do Ribeirão Arrudas.  

Aliados aos elementos físicos, a nova conjuntura política, com a Proclamação da 

República no Estado brasileiro em novembro de 1889, contribuiu significativamente 

para que aumentassem nos congressistas mineiros os sentimentos de mudança da 

capital. Segundo RESENDE (1974), a “questão mudancista” predominou 

significativamente entre os anos de 1891 e 1893. A posição para que houvesse a 
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construção de uma nova cidade foi assumida por Affonso Penna3e pelo Presidente 

provisório, Augusto de Lima4.

Mudança, velha aspiração da Mata e do Sul, que um grupo, ligado à 
tradicional política do Centro, tentou consumar, favorecido pelo clima de 
intensa agitação política. Sem dúvida, a idéia de mudança era, não somente 
uma aspiração das novas forças econômicas, mas também de grupos ligados à 
política do antigo centro minerador que reconheciam as deficiências de Ouro 
Preto como capital. (RESENDE, 1974, p.602). 

Belo Horizonte foi fruto das idealizações simbólicas da oligarquia mineira, que 

manteria seu status e seus interesses político-econômicos numa nova localidade. As 

decisões tomadas pelo poder público, impuseram ao antigo arraial um modelo de 

ocupação e configuração espacial específico.  

Enquanto os funcionários públicos transferidos de Ouro Preto habitariam na 

Zona Urbana, em loteamentos situados em áreas privilegiadas, as classes menos 

favorecidas, como coadjuvantes no processo de construção da nova cidade, teriam que 

se estabelecer outras áreas, tanto no perímetro da Avenida 17 de Dezembro (Avenida do 

Contorno) ou em áreas externas a ela. Tal panorama será apresentado a seguir. 

O crescimento de Belo Horizonte: da periferia para o centro 

Os moradores do Arraial Del Rey foram desapropriados como parte das ações da 

Comissão Construtora de Belo Horizonte e tinham o prazo de um ano para procurarem 

outros lugares para se fixarem. Naturalmente, essas famílias optaram pela ocupação de 

áreas periféricas na zona urbana e também áreas externas à Avenida do Contorno, 

segundo VIEIRA (2006).

Os atrativos proporcionados pela construção da nova capital e suas perspectivas 

de futuro próspero com a conclusão das obras abriu possibilidades e gerou esperança 

nas classes trabalhadoras, ansiosas em melhorarem de vida. Entretanto, o alto custo dos 

loteamentos na zona urbana impediu o alojamento dos operários nas porções destinadas 

aos funcionários públicos, militares, dentre integrantes da elite que antes habitavam em 

Ouro Preto. 

3 Affonso Augusto de Moreira Penna, Mineiro de Santa Bárbara, nascido em 1847 foi Senador na 
Constituinte Mineira de 1891 e Segundo Presidente Constitucional do Estado de Minas Gerais no período 
de transição da capital. 
4 Segundo RESENDE (1974), Augusto de Lima assumiu poderes excepcionais e tentou encontrar solução 
imediata na “questão mudancista”. Contando com o apoio de alguns políticos, dentre eles Chrispim 
Jacques Bias Fortes, lavrou um decreto determinando a mudança da capital para Belo Horizonte em 1891.
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Essa classe trabalhadora, convidada a construir mas não a residir com plena 
cidadania, ocupou o espaço urbano nas favelas entre os palácios em 
construção ou nas imediações do que viria a ser o bairro da Floresta, antes de 
serem desalojados para a região futura Praça Raul Soares (e nas décadas 
seguintes para Nova Granada), ou ainda na zona pantanosa da VIIIª. Seção do 
Barro Preto reservada para operários devidamente selecionados para receber 
um lote aforado e não vendido. (LE VEN, 1996, p.100).

A classe operária de Belo Horizonte era formada por imigrantes originários de 

diversas cidades de Minas Gerais, do Brasil e até mesmo de outros países. De acordo 

com VIEIRA (2006), cerca de 6.000 trabalhadores foram trazidos para atuarem na 

construção de Belo Horizonte próximo ao ano de 1894. Dialogando com LE VEN 

(1996), essa quantidade considerável de imigrantes aparece como fundamental para 

modelar o espaço belo-horizontino.  Esses trabalhadores se impuseram fisicamente e 

profissionalmente, para executar o projeto de Aarão Reis, tanto para construir fábricas 

ligadas à própria construção urbana, quanto para suprir as necessidades econômicas que 

essa população viria a demandar. 

A questão habitacional começava a aparecer como problema nos anos iniciais da 

construção da nova cidade, devido ao prazo de quatro anos para que a capital ficasse 

pronta, o que foi considerado curto pela comissão. Em sete anos, a população saltou de 

600 pessoas para aproximadamente 12.000, conforme informações da tabela 2. 

TABELA 2: População e taxa de crescimento de Belo Horizonte: 1890-1897. 

ANO POPULAÇÃO TAXA DE CRESCIMENTO ANUAL (%) 

1890 600 

1893 2.650 64,1 

1897 12.000 45,9 

Fonte: GUIMARÃES apud VIEIRA (2006) 

Em muitos casos, as habitações edificadas pelas classes populares ao longo dos 

terrenos foram elaboradas em concordância com os recursos disponíveis. “A alternativa 

para moradia da população foi encontrada pela construção de cafuas e barracos, 

dispostos, nas zonas urbana e suburbana, de forma desordenada” (VIEIRA, 2006, p.48). 

Áreas situadas próximas às margens do Ribeirão Arrudas, tanto na zona suburbana 

quanto nas periferias da zona urbana foram ocupadas, devido à proximidade com os 

canteiros de obras da nova capital. A zona suburbana possuía seu desenho na planta 

original, contudo, sem o mesmo rigor geométrico adotado na zona urbana e 

considerados espaços de segunda categoria segundo COSTA (1994). 
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(...) a zona suburbana, devidamente separada da zona urbana pela Avenida 17 
de Dezembro (atual do Contorno) apresentava padrões mais flexíveis de 
urbanização e deveria servir como futura área de expansão da cidade.
(COSTA, 1994, p.52). 

Figura 2: Planta Geral de Belo Horizonte 
Fonte: HORTA (1994) 

Ao longo dos quatro anos de execução das obras da nova capital, diversas 

modificações foram implantadas no projeto de Aarão Reis visando à redução nos custos 

totais da obra, por conta de crises econômicas eventuais. De certa forma as mudanças 

fizeram um contraponto com a utopia instaurada nos pensamentos iniciais da Planta 

Geral de Belo Horizonte, apresentada em 13 de março de 1895. 

(...) o arruamento da área suburbana deixou de seguir as prescrições 
generosas adotadas pela comissão construtora, a ampliação do serviço de 
abastecimento de água se fez com canos de diâmetro inferior ao mínimo 
tecnicamente recomendável, etc. (SINGER, 1968, p.219). 
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A Zona Suburbana teve uma dinâmica de crescimento que fugiu às expectativas 

esperadas pela CCNC nos primeiros anos do século XX. O fenômeno ocorrido 

caracterizou o inverso do que o projeto inicial de Aarão Reis idealizava, de um 

crescimento direcionado do centro para a periferia.

Segundo COSTA (1994) essa lógica foi subvertida pelo mercado imobiliário e 
por aqueles que insistiam em habitar Belo Horizonte. Consequentemente, os imigrantes 
foram ocupando terrenos externos ao perímetro da zona urbana, delimitado pela 
Avenida do Contorno. 

(...) dadas as diferenças de terrenos e a necessidade de compra de um lote 
para se ter acesso à cidade, o processo de ocupação dos espaços suburbano e 
rural se deu de forma muito mais intensa, permanecendo o espaço central 
excessivamente vazio e consequentemente dispendioso aos cofres públicos.
(COSTA, 1994, p.52). 

Áreas da zona suburbana situadas ao norte, nos arredores da Lagoinha, e sul, nas 

adjacências do bairro da Serra, eram ligadas através da Avenida Afonso Pena. Este eixo 

era exceção na planta original, com 50 metros de largura, de acordo com HORTA 

(1994), atuou na ligação viária e contribuiu para o povoamento de seus terrenos, mais 

baratos que na zona urbana. 

Contudo, o crescimento da zona suburbana de Belo Horizonte também foi dado 

nos outros pontos cardeais, margeando o Ribeirão Arrudas. Os atuais bairros da 

Floresta, à leste, no Barro Preto, ainda na zona urbana, e no Carlos Prates, já na zona 

suburbana e situados à oeste representam um dos pontos iniciais de expansão da nova 

capital em seus primeiros anos. 

Observaremos na próxima tabela, apresentada por COSTA (1994),  como essa 

dinâmica de espacialização se refletiu em números no início da segunda década do 

século XX. A zona suburbana concentrava a maior parte da população, fazendo com 

que houvesse um esvaziamento da área central. Proporcionalmente, as três zonas 

concentravam quantidades populacionais semelhantes, mas a zona suburbana aparece 

como a mais habitada. 

TABELA 3: A distribuição espacial de Belo Horizonte em 1912. 

Zona População %

Urbana 12.033 32 

Suburbana 14.842 38 

Rural 11.947 30 

Total 38.822 100 
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Fonte: (COSTA, 1994) 
Dentro do que foi caracterizado acima, desde o início o projeto da área urbana 

não previu um lugar adequado para a fixação das classes menos favorecidas, o que 

reforça uma segregação espacial na nova capital. Enquanto o funcionalismo público 

ocupou e dominou suas áreas reservadas na Zona Urbana, coube às classes 

trabalhadoras povoarem outras áreas da cidade, devido ao alto custo dos terrenos nas 

áreas mais privilegiadas na Planta Geral. 

Considerações finais 

Como vimos anteriormente, a formação de Belo Horizonte se confunde com a 

instabilidade econômica e o processo de transição política enfrentada pelo Estado no 

final do Século XIX. A transferência da capital, de Ouro Preto para a região do Arraial 

do Curral Del Rey na década de 1890, fez com que Minas Gerais tivesse a oportunidade 

de modificar sua dinâmica econômica e administrativa. 

A nova capital de Minas Gerais significou antes de tudo, um símbolo de negação 

ao passado descentralizador da política regional, espacializando a partir de sua 

fundação, as metas e os interesses dos políticos mineiros. Representou também a 

unificação, tão importante para a ascensão do Estado em âmbito nacional, na qual deve 

ser entendida como a consolidação de um amplo e abrangente processo de centralização 

política, que enfraqueceu e sufocou qualquer tentativa de impor interesses isolados de 

representantes das diversas regiões de Minas ou do setor privado na esfera política. 

No entanto, Belo Horizonte não se constituiu somente da intervenção política e 

dos croquis, mapas e plantas, elaborados pela Comissão Construtora da Nova Capital 

(CCNC) ao findar do século XIX. Em relação ao projeto, seus idealizadores foram 

milimétricos, precisos, rígidos, inovadores, principalmente quando precisaram pensar 

num espaço que viesse a ser referência central de um Estado que passava por um 

momento de fragmentação política e econômica. 

Um planejamento calculista, por seu caráter objetivo, em muitos casos 

desconsidera as heterogeneidades, principalmente em relação aos diversos agentes que 

constituiriam e edificariam de fato a nova capital de Minas. Pensados como mão de obra 

flutuante, os operários da nova cidade não foram privilegiados no processo de 

construção da cidade. De certa forma ficaram à margem no embate entre políticos e 

Comissão Construtora às vésperas da inauguração e tiveram de se estabelecer em áreas 

desfavoráveis.
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As divergências entre os próprios idealizadores fizeram com que diversas 

alterações fossem implantadas no projeto original, que se apresentou segregador em sua 

essência. A partilha dos loteamentos influenciou na configuração espacial e 

consequentemente na distribuição populacional de Belo Horizonte, gerando problemas 

para os administradores logo nos primeiros anos da cidade. 

Belo Horizonte assumiu uma característica que ainda é visível na atualidade. 

Ressaltando aqui o espaço geográfico enquanto território, os idealizadores tiveram uma 

perspectiva hegemônica e impositiva. Os executores, representados pelos operários, 

tiveram como alternativa se adaptar ao novo contexto, já que as decisões foram 

impostas verticalmente, de cima para baixo. Mesmo sendo uma cidade planejada, a 

segregação em Belo Horizonte aparece como parte do projeto e ela perdura em nossos 

dias nas diversas disputas pontuais travadas no espaço urbano entre classes, etnias e 

grupos sociais distintos. 

Outrora, o Estado fizera o esforço de organizar e povoar a capital via Comissão 

Construtora. Atualmente, na mesma perspectiva, temos a atuação do mercado 

imobiliário. No entanto, ele é a expressão do capital privado na organização do espaço, 

diferentemente da atuação da CCNC, de cunho estatal.

Contudo, a ação da CCNC no desenvolvimento espacial trouxe consequências 

geográficas e socioeconômicas que serão eternos desafios para a cidade. Tal movimento 

deve ser analisado de forma mais profunda, cuidadosa e por isso não entraram no mérito 

da discussão deste trabalho. Todavia, não podemos desconsiderar sua importância para 

organização espacial da cidade de Belo Horizonte.  

Referências Bibliográficas 

CORRÊA, R. L. Corporação, Práticas Espaciais e Gestão do Território. Revista Brasileira de 
Geografia. Rio de Janeiro, v. 54, n.3, p. 115 – 121. 1992. 

COSTA, H. S. M. Habitação e produção do espaço em Belo Horizonte. In: MONTE-MÓR, R. 
L. (coord). Belo Horizonte: espaços e tempos em construção. Belo Horizonte: 
PBH/CEDEPLAR, 1994, p. 51 – 77. 

HORTA, C. A da C. Belo Horizonte: a construção de um saber geográfico. (1994, 101f.). 
Dissertação (Mestrado em Geografia com Concentração em desenvolvimento Regional e 
Urbano). Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Filosofia e Ciências Humanas, 
Florianópolis, 1994. 

______. Origens espaciais e históricas de Belo Horizonte. In: BELO HORIZONTE, Prefeitura 
Municipal. BH Verso e Reverso. Belo Horizonte, 1997. p. 81 – 95. 



 

 
 

REAPCBH – Revista Eletrônica do Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte, número 1, maio de 2014 - ISSN: 2357-8513 193

LE VEN, M. M. As classes sociais e o poder político na formação espacial de Belo Horizonte 
(1893 – 1914). In: BELO HORIZONTE, Prefeitura Municipal. BH Verso e Reverso. Belo 
Horizonte, 1997. p. 100 – 102. 

MARTINS FILHO, Amilcar Vianna. O segredo de Minas: a origem do estilo mineiro de fazer 
política (1889-1930). Belo. Horizonte: Crisálida, 2009. 296p. 

RESENDE, Maria Efigênia Lage de. Uma interpretação sobre a fundação de Belo Horizonte. In: 
SIMPÓSIO NACIONAL DOS PROFESSORES UNIVERSITÁRIOS DE HISTÓRIA. A cidade 
e a História: Anais do VII Simpósio Nacional dos Professores Universitários de História, Belo 
Horizonte, 1973. São Paulo: FFLCH-USP, v. 1, 1974. p. 601 – 633. 

SINGER, P. Desenvolvimento econômico e evolução urbana: análise da evolução econômica de 
São Paulo, Blumenau, Porto Alegre, Belo Horizonte e Recife. São Paulo: Companhia Editora 
Nacional, 1968. p. 199 – 266. 

VIEIRA, P. R. Produção do Espaço Urbano em Belo Horizonte: anotações sobre o plano 
original (1897 – 1920). Monografia (Graduação em Geografia). Instituto de Geociências, 
Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2006. 

Recebido em: 29/09/2013
Aprovado em: 12/11/2013



 
 

REAPCBH – Revista Eletrônica do Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte, número 1, maio de 2014 - ISSN: 2357-8513 194

SEÇÃO O ARQUIVO NA SALA DE AULA – PROPOSTA 1 

Helena Guimarães Campos 
Graduada em História 
Especialista em História da América Latina e em Educação Ambiental 
Mestre em Ciências Sociais 

Técnico de Nível Superior – Patrimônio Cultural 
Divisão de Arquivos Permanentes 
Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte - APCBH 
Fundação Municipal de Cultura 

Nível de ensino:   Médio – 1º ano 
Tema:    Clima de Belo Horizonte 
Disciplina:    Geografia 
Interdisciplinaridade:  Matemática e História 
Transversalidade:   Meio ambiente 
Período:   1 mês 

DOCUMENTO: 
Título: Observações meteorológicas – Ano 1894
Data: 1895/01/25 
Gênero: textual 
Instituição de guarda: Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte - APCBH 
Notação do documento: DO.03.00. GR797 

Descrição sumária do documento: Tabela de observações meteorológicas do ano de 
1894, produzido pela Comissão Construtora da Nova Capital. 

Objetivos da atividade:
Analisar, por meio do documento, as temperaturas do ano de 1894, em Belo Horizonte. 
Comparar as temperaturas da capital mineira ao final do século XIX com as do ano de 
2013/2014.
Levantar hipóteses para as mudanças ocorridas nas temperaturas de Belo Horizonte no 
período 1894-2013/2014. 

Procedimentos/estratégia de ensino:
1. Professor(a), disponibilize a imagem do documento para os alunos e peça-lhes que o 
identifiquem e descrevam-no. Proponha questões que os oriente nesse trabalho: 
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Que documento é esse? Qual o gênero desse documento?1 Quem o produziu? Quando e 
onde ele foi produzido? Com que finalidade? Que informações ele traz?

2. Em seguida, peça aos alunos que localizem na tabela: 
a) os meses do ano de 1894 em que houve monitoramento das condições climáticas; 
b) a coluna da tabela que traz informações sobre as temperaturas do local escolhido para 
a construção da capital dos mineiros; 
c) os horários em que foram levantados os dados sobre temperatura; 
d) as temperaturas médias, máximas e mínimas mensais; 
e) as temperaturas médias, máximas e mínimas para o ano de 1894. 

3. Solicite que os alunos que se organizem em grupos e realizem um levantamento das 
temperaturas registradas em Belo Horizonte durante o período de um mês (escolha um 
dos meses que constam no documento). Caso os alunos não tenham termômetros para 
realizar a atividade, poderão consultar diariamente sites sobre previsão do tempo.  
Os alunos deverão produzir uma tabela para o registro dos dados, semelhante à do 
documento. 

4. Após a coleta dos dados, propor-lhes os seguintes questionamentos, para que eles 
produzam um texto com tais considerações: 
a) Quanto tempo se passou entre os monitoramentos de temperaturas registrados nas 
duas tabelas? 
b) Que diferenças e semelhanças vocês observaram nas temperaturas dos dois períodos? 
b) Em que ano as temperaturas média, máxima e mínima mensais foram mais elevadas? 
c) Em que ano as temperaturas média, máxima e mínima mensais foram mais baixas? 
d) Que mudanças ocorridas no meio ambiente da capital mineira, ao longo do tempo, 
têm relação com as modificações das temperaturas? 
e) Que mudanças ocorridas no meio ambiente planetário têm relação com as 
modificações das temperaturas ao longo do tempo? 
f) Por que o documento de 1894 é relevante para o estudo das condições climáticas da 
capital mineira? 

Referências bibliográficas:
 

BRASIL. Ciências humanas e suas tecnologias. Brasília: Ministério da Educação, 
Secretaria de Educação Básica, 2006 (Orientações curriculares para o ensino médio ; 
volume 3). 

Informações complementares: O APCBH dispõe de documentação complementar 
sobre as condições climáticas e ambientais de Belo Horizonte produzida pela Comissão 
Construtora da Nova Capital. Ver DO.03.00.00. GR 797. 

1 Gêneros documentais: a) textual - formatos: folha avulsa, encadernação, panfleto, flyer, folder, folheto, 
jornal, convite; b) iconográfico - formatos: fotografia, slide, desenho, cartaz, cartão-postal; c) cartográfico 
- formatos: projeto arquitetônico, planta, mapa; d) micrográfico - formato: microfilme. 
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SEÇÃO O ARQUIVO NA SALA DE AULA – PROPOSTA 2 

Helena Guimarães Campos 
Graduada em História 
Especialista em História da América Latina e em Educação Ambiental 
Mestre em Ciências Sociais 

Técnico de Nível Superior – Patrimônio Cultural 
Divisão de Arquivos Permanentes 
Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte - APCBH 
Fundação Municipal de Cultura 

Nível de ensino:   Fundamental – Séries finais 
Tema:    Cultura afrobrasileira – 7º ano 
Disciplina:    História 
Interdisciplinaridade:  Arte e Educação Física 
Transversalidade:   Pluralidade Cultural 
Período:   3 aulas 

DOCUMENTO 
Título:    Grupo Congá
Data:    1989 
Gênero:   Iconográfico 
Instituição de guarda:  Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte - APCBH 
Notação do documento:  Acervo Belotur. MG. Folclore. Folheto BH Capital de

MG.

Descrição sumária do documento: Slide sobre apresentação na capital mineira do 
Grupo belo-horizontino Congá. Não há identificação do local. Fotógrafo Fernando 
Rabelo.

Objetivos da atividade:

Conhecer manifestação cultural afrobrasileira existente na capital mineira. 
Relacionar as manifestações culturais afrobrasileiras com o passado escravista mineiro. 
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Valorizar as manifestações culturais que expressam a diversidade étnico-cultural da 
população belo-horizontina. 

Procedimentos/estratégia de ensino:

1. Professor(a), disponibilize o acesso à imagem para os alunos e explore-a por meio de 
questionamentos: 
Que documento é esse? Qual o gênero desse documento?1 Quem o produziu? Quando e 
onde ele foi produzido? Com que finalidade? O que está representado nesse 
documento? Que elementos aparecem na imagem?

2. Forneça aos alunos cópia do fragmento de texto relacionado com o conteúdo do 
documento: 

O Grupo de CONGÁ de danças tradicionais foi criado em 1983 e tem sua história ligada à ascensão das 
artes cênicas e das manifestações populares mineiras. É conhecido nacional e internacionalmente, por sua 
atuação na expressão artística das tradições relacionadas aos cânticos, danças e músicas folclóricas. Seu 
nome foi inspirado na palavra "Congo", uma homenagem às Irmandades do Rosário vivamente presentes 
na cultura e religiosidade mineira. [...] 
GRUPO Conga. Disponível em http://www.grupoconga.blogspot.com.br/. Acesso em 06 set. 2013. 

Após a leitura do fragmento de texto, peça aos alunos que respondam às seguintes 
questões:
a) Qual o nome da manifestação cultural representada no documento?  
b) A manifestação cultural representada no documento está relacionada com o 
patrimônio cultural material ou imaterial? Por quê? 
c) Qual matriz etnocultural presente na formação da população brasileira e mineira está 
relacionada com a manifestação cultural? 
d) Esse documento é importante para o estudo da cultura belo-horizontina? Por quê? 

3. Organizados em grupos, os alunos deverão realizar uma pesquisa relacionada com o 
documento e o fragmento de texto.  
Orientações para a pesquisa: Nos períodos em que Minas Gerais foi Capitania e 
Província, as irmandades tiveram um importante papel na vida social dos mineiros. 
Uma dessas irmandades foi a de Nossa Senhora do Rosário.  
a) Quem participava dessa associação? 
b) Que relação havia entre o sistema escravista e essa instituição? 
c) Qual a relevância da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário para a sociedade 
colonial e imperial? 
d) Que relação existe entre a Irmandade, a Festa do Rosário e a manifestação cultural 
retratada no documento? 
Cada grupo deverá apresentar para a turma as informações obtidas por meio da pesquisa 
e debater a seguinte questão: De que forma a manifestação cultural retratada no 
documento articula o passado e o presente? 

4. Professor(a), após o debate, proponha outra atividade coletiva. Cada grupo irá buscar 
informações sobre uma manifestação cultural afrobrasileira, representativa de qualquer 
das categorias abaixo:  

1 Gêneros documentais: a) textual - formatos: folha avulsa, encadernação, panfleto, flyer, folder, folheto, 
jornal, convite; b) iconográfico - formatos: fotografia, slide, desenho, cartaz, cartão-postal; c) cartográfico 
- formatos: projeto arquitetônico, planta, mapa; d) micrográfico - formato: microfilme. 
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a) Saberes: conhecimentos e modos de fazer enraizados no cotidiano das comunidades. 
b) Formas de expressão: manifestações literárias, musicais, plásticas, cênicas e lúdicas. 
c) Celebrações: rituais e festas que marcam a vivência coletiva do trabalho, da 
religiosidade, do entretenimento e de outras práticas da vida social. 
d) Lugares: espaços onde se concentram e se reproduzem práticas culturais coletivas. 

A apresentação dos resultados da pesquisa pode ser por meio de apresentações que 
articulem conteúdos das disciplinas Arte e Educação Física.

Referências bibliográficas:

GRUPO Conga. Disponível em http://www.grupoconga.blogspot.com.br/. Acesso em 
06 set. 2013. 

Informações complementares: O acervo Belotur conta com documentação 
iconográfica sobre manifestações culturais afrobrasileiras em Belo Horizonte como 
Festa do Preto Velho, Festa de Yemanjá, Guarda de Moçambique Treze de Maio de 
Nossa Senhora do Rosário e Missa Conga. 
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SEÇÃO O ARQUIVO NA SALA DE AULA – PROPOSTA 3 

Helena Guimarães Campos 
Graduada em História 
Especialista em História da América Latina e em Educação Ambiental 
Mestre em Ciências Sociais 

Técnico de Nível Superior – Patrimônio Cultural 
Divisão de Arquivos Permanentes 
Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte - APCBH 
Fundação Municipal de Cultura 

Nível de ensino:   Fundamental – 4º ano 
Tema:    Transporte em Belo Horizonte 
Disciplina:    História 
Interdisciplinaridade:  Geografia, Matemática e Arte 
Período:   2 aulas 

DOCUMENTO 
Título:    Projeto arquitetônico de Agência de Bondes da Viação 

Elétrica 
Data:    1909/08/07 
Gênero:   Cartográfico 
Instituição de guarda:  Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte - APCBH 
Notação do documento:  APCBH//AJ.19.02.01-000090 

Descrição sumária do documento: Projeto arquitetônico de edificação da Agência de 
Bondes Viação Elétrica, localizada na Av. Afonso Pena com R. da Bahia.  

Objetivos da atividade:
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Reconhecer projeto arquitetônico como fonte histórica. 
Relacionar um projeto arquitetônico com a imagem fotográfica da edificação 
correspondente.
Interpretar um projeto arquitetônico, empregando conhecimentos históricos, 
geográficos, matemáticos e artísticos. 
Relacionar a planta baixa com as fachadas de uma edificação. 
Conhecer características do transporte público por meio de bondes. 

Procedimentos/estratégia de ensino:

1. Professor(a), apresente a imagem do documento para os alunos e explore-a por meio 
de perguntas: 
Que documento é esse? Qual o gênero desse documento?1 Quem o produziu? Quando e 
onde ele foi produzido? Por que esse documento foi produzido? O que está 
representado nesse documento? Que nome se dá à ciência ou arte de se representar o 
espaço? A edificação mostrada no projeto arquitetônico ainda existe? Onde ela ficava 
localizada? O que existe nesse local atualmente? 

2. Professor(a), apresente para a turma a imagem de um bonde de passageiros em Belo 
Horizonte e da edificação à qual corresponde o projeto arquitetônico a ser analisado. 
Essas imagens encontram-se às páginas 17 e 18 da publicação produzida pelo APCBH 
chamada Histórias de Bairros de Belo Horizonte – Regional Centro-Sul (2008), 
disponível em http://www.pbh.gov.br/historia_bairros/CentroSulCompleto.pdf.

Para contextualizar o transporte de bondes, peça aos alunos que respondam às questões: 
a) O bonde foi o principal meio de transporte dos belo-horizontinos nas primeiras 
décadas de século XX. Ele é um meio de transporte público ou particular? 
b) O bonde é um veículo que trafega sobre trilhos. Como ele funciona? 
c) Para que era usada a Agência ou Estação de bondes? 

3. Peça aos alunos que comparem a fotografia da estação (página 17) com o projeto 
arquitetônico para: 
a) identificar a fachada do projeto que corresponde à imagem fotográfica (fachada de 
conjunto ou fachada parcial); 
b) apontar diferenças entre a fachada da edificação mostrada na fotografia e no projeto 
arquitetônico. Chame a atenção dos alunos para as datas do projeto e da fotografia e 
pergunte a eles o porquê das diferenças. 
c) O estilo arquitetônico da Agência de Bondes foi utilizado em Belo Horizonte em qual 
período? Ele ainda é utilizado? 

4. Professor(a), organize os alunos em grupos e proponha-lhes a análise do documento 
por meio de questões a serem respondidas por escrito: 
a) Em que vias públicas estava localizada a Agência de Bondes? 
b) Por que há dois desenhos de fachadas? 
c) Qual desenho representa a lateral da edificação? 
d) Qual parte do desenho que mostra a lateral da edificação está no nível da rua? 

1 Gêneros documentais: a) textual - formatos: folha avulsa, encadernação, panfleto, flyer, folder, folheto, 
jornal, convite; b) iconográfico - formatos: fotografia, slide, desenho, cartaz, cartão-postal; c) cartográfico 
- formatos: projeto arquitetônico, planta, mapa; d) micrográfico - formato: microfilme. 
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e) Qual o nome do desenho que mostra a divisão interna da edificação? 
f) Em quantas partes ou cômodos a edificação foi dividida internamente? 
g) Qual a finalidade de cada um desses cômodos? 
h) Quais são os cômodos que têm o mesmo tamanho? 
i) Qual o maior cômodo da Estação? Por que ele é o maior? 
j) Vocês acham que os passageiros dos bondes tinham conforto na Agência? Por quê? 
k) A Estação era simétrica, isto é, os lados da sua fachada eram iguais? 
l) Esse documento é importante para o estudo da História da capital mineira? Por quê? 

5. Professor(a), proponha um debate para os grupos, apresentando-lhes as seguintes 
perguntas:
a) Qual o principal meio de transporte público usado pela população belo-horizontina 
atualmente? 
b) Qual o meio de transporte público da capital mineira que conta com estações para 
embarque e desembarque de passageiros? 
c) O transporte público de Belo Horizonte é satisfatório? Por quê? 

6. Professor(a), para concluir, peça aos alunos que façam um desenho artístico, a partir 
da observação, da fachada da Estação. Oriente-os a pintar os desenhos da maneira que 
desejarem e peça-lhes que produzam uma frase que expresse a importância dessa 
edificação para a história de Belo Horizonte. 

Referências bibliográficas:

ARREGUY, Cintia Aparecida Chagas; RIBEIRO, Raphael Rajão (Coord.). Histórias de 
bairros de Belo Horizonte: Regional Centro-Sul. Belo Horizonte: APCBH; 2008. 
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