Conjunto Paisagístico e Arquitetônico
da Praça Rui Barbosa

Praça da Estação: Patrimônio Cultural de Belo Horizonte
O Conjunto Paisagístico e Arquitetônico da Praça Rui Barbosa, popularmente
conhecida como Praça da Estação, é marcado por uma multiplicidade de usos ligados
ao transporte, trabalho, cultura, lazer e política para os cidadãos de Belo Horizonte,
do estado e turistas que visitam a cidade. Sua importância arquitetônica, histórica,
simbólica e afetiva motivou o tombamento em âmbitos estadual em 1988, e municipal,
em 1998. O Conjunto é composto por diversas edificações: a praça (com seus jardins
e esculturas); antigos equipamentos ferroviários, balaústres e postes da R. Sapucaí; e,
por fim, os viadutos Santa Tereza e da Floresta.
Fonte construída durante
a reforma de 2004, em
frente ao prédio principal
do Conjunto. Projetado
por Luiz Olivieri, o prédio
possui estilo eclético e
foi inaugurado em 1922
para sediar a Estação
Ferroviária Central do
Brasil. Atualmente
abriga o Museu de Artes
e Ofícios.
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A Ferrovia na construção e desenvolvimento da cidade
Erguida sobre a região de Curral Del Rey, Belo Horizonte – à época chamada Cidade
de Minas –, inaugurada em 1897, foi a primeira cidade planejada do Brasil no período
republicano. O ramal Belo Horizonte/General Carneiro, da Estrada de Ferro Central do
Brasil, que permitia ligação com o Rio de Janeiro, entrou em funcionamento já em 1895
e foi a principal via para o transporte dos trabalhadores e materiais para construção da
cidade, além dos primeiros funcionários públicos transferidos de Ouro Preto, a antiga
capital. O aumento do fluxo de cargas e passageiros demandou a construção de novos
ramais ferroviários e um novo prédio para a estação.
A estação foi o principal portal de entrada e saída da cidade até a década de 1950.
Recebia trens de passageiros e cargas e atraia carroças, carruagens, automóveis e
bondes para o transporte de mercadorias e viajantes que chegavam ou partiam. Este
movimento impulsionou o surgimento de estabelecimentos comerciais e hotéis para
hospedar visitantes. No entorno da Praça nasceu o primeiro polo de indústrias com
oficinas, serrarias e fábricas. A estação tornou-se o principal vetor da economia belohorizontina nesse período.

Primeiro prédio da estação,
demolido para ceder lugar
ao atual.
Revista Vita, 1913.
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Com a criação da Zona Industrial no Barro Preto, em 1936, e a transferência paulatina
das indústrias para aquela região, a Praça da Estação foi perdendo, aos poucos, a
centralidade econômica na cidade.

Um espaço de lazer, arte e beleza
A estação não figurou apenas como local de embarque e desembarque de passageiros
e mercadorias durante sua história. Em 1894, já constava no projeto de Arão Reis a
construção de uma praça. Em 1906, foi inaugurado um jardim com estilo paisagístico
inglês. O atual prédio de sofisticado estilo eclético foi concluído em 1922. Passeios
foram revestidos com macadame e mosaicos portugueses em 1925. No ano seguinte,
O crescimento da cidade
demandou a construção
do Viaduto Santa Tereza,
um dos primeiros do
país a utilizar o concreto
armado em sua estrutura.
Transpondo a linha férrea
e o Ribeirão Arrudas,
facilitou o acesso entre
o centro da capital e os
bairros Santa Tereza e
Floresta.

Viaduto Santa Tereza.
Fonte: Stênio Lima/
PBH

Monumento à Terra Mineira homenageia
alguns bandeirantes e membros da
Inconfidência Mineira. O homem que
empunha a bandeira mineira dá boas-vindas
aos que desembarcam na estação. O projeto
inicial de Julio Starace foi censurado e o
escultor precisou usar a bandeira para
cobrir a genitália masculina. Tida como
atentado aos bons costumes, era comum
que mulheres e crianças não transitassem
próximos ou até mesmo evitassem olhar
para o monumento.

Monumento à Terra Mineira.
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jardins projetados por Magno de Carvalho e, em 1930, a obra Monumento à Terra Mineira
foram entregues à população. Estas são apenas algumas das diversas reformas,
intervenções e requalificações do espaço ao longo da centenária história da Praça.

O portal das novidades e das grandes concentrações populares
Nas primeiras décadas do século XX, a Praça da Estação recebeu grandes
concentrações populares sempre que novidades ou personalidades consideradas
muito importantes visitavam Belo Horizonte. Em 1903, aproximadamente 5.000
pessoas recepcionaram Santos Dumont. Em 1909, outra multidão recebeu Rui
Barbosa, candidato à Presidência da República. Em 1912, foi a vez do piloto italiano
Ernesto Darioli, que trouxe um avião Blériot desmontado em um trem. O monoplano foi
Uma multidão recepcionou os reis belgas
Alberto I e Elisabeth, que, em visita ao
Brasil, passaram por Belo Horizonte em
1920. A atenção da população demonstra a
permanência no imaginário coletivo do
culto e admiração pela monarquia em uma
capital construída sob a égide do espírito
republicanista. Na foto os reis recebem
homenagem no Colégio Santa Maria na Floresta.

Fonte: Reis
Arquivo do Palácio Real (Bruxelas)

Na Praça, destacam-se dez
esculturas, representando as
quatro estações, leões, tigres e
ninfas, substituídas por réplicas
em 2007, devido às frequentes
ações de vandalismo. As originais
foram guardadas pela Prefeitura
de Belo Horizonte.

Tigre.
Foto: 1978. Fonte: MHAB

transportado até a região do Prado Mineiro para exibição de um voo de 10 minutos.
Ao longo do século XX, a grande movimentação atraiu numerosos ambulantes que
ofereciam seus produtos aos transeuntes. Os fotógrafos lambe-lambe, que sempre
estiveram presentes em locais populares e de grandes aglomerações, durante muitas
décadas também aturaram na Praça.
Atualmente, a Praça recebe milhares de usuários de transporte coletivo diariamente.
Com a implantação do metrô de superfície junto à linha ferroviária, na década de 1980,
passou a abrigar a Estação Central do Metrô, que contabiliza mais de seis milhões
de embarques anuais. Além disso, existem pontos de parada de dezenas de linhas de
ônibus no seu entorno.

O transporte rodoviário e a redução do espaço
No final dos anos 1950, com o crescimento acelerado da população, da cidade
e com a expansão da indústria automobilística no país, Belo Horizonte foi se rendendo
ao modelo rodoviário, em prejuízo dos demais, impactando na reorganização do espaço
urbano. O acréscimo de uma pista na Avenida dos Andradas na década de 1960 retirou
uma faixa de 15 metros da Praça da Estação.

O ribeirão Arrudas
A quantidade de esgoto e dejetos industriais despejados nos cursos d’água aumentou
pari passu ao crescimento da cidade. A política adotada foi de substituição de árvores
e rios pelo concreto e o asfalto se intensificou na década de 1970. Diversos rios tiveram
canais ampliados e encobertos para construção de avenidas sanitárias.
O tratamento dado ao Arrudas, parte integrante da paisagem da Praça da Estação
durante quase toda sua história, é bastante representativo desta relação da cidade
com os cursos d’água. O rio, que nasce na serra do Rola Moça e percorre trinta e
sete quilômetros dentro de Belo Horizonte, foi considerado um problema grave para

a população e os governantes, já que, devido à ausência de ações de despoluição,
tratamento e recuperação, passou a exalar um forte mau-cheiro, ser foco de doenças
e produzir enchentes. O ribeirão, então, teve seu canal alargado, canalizado e,
posteriormente, encoberto para ampliar as vias de circulação e invisibilizar o problema.
Em 2007, o projeto Linha Verde promoveu a intervenção mais recente, eliminando da
paisagem o curso d’água em grande parte da Avenida dos Andradas, inclusive em
frente à Praça da Estação, dando origem ao chamado Boulevard Arrudas, uma das
principais vias de tráfego da capital.

À esquerda, o prédio da Estação Central, atrás dele, o prédio da Rede Mineira de Viação;
à sua direita, os Dormitórios e Armazéns da Estação; no canto superior direito, o viaduto
Santa Tereza e a Serraria Souza Pinto. O Ribeirão Arrudas encontra-se sob a Avenida dos
Andradas.

Praça da Estação.
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Na imagem, observa-se
na Avenida dos Andradas,
o Ribeirão Arrudas.

Praça da Estação,
década de 1980.
Fonte: APCBH

Palco das manifestações populares
Desde o final da década de 1970, a Praça da Estação tornou-se palco de manifestações
artísticas, eventos de diversas naturezas e manifestações políticas durante a luta
pela redemocratização do país, eventos públicos como o Arraial de Belô, o Carnaval,
os espetáculos do Festival Internacional de Teatro de Belo Horizonte (FIT-BH), a Feira
de Artesanato, os duelos de MCs, eventos religiosos e shows de música popular, atos
e manifestações políticas e sociais. Também ocorreu na Praça o Praia da Estação, um
movimento político e cultural em prol da ocupação democrática dos espaços públicos.
Recentemente, o Projeto Zona Cultural Praça da Estação, da Secretaria Municipal
de Cultura da Prefeitura de Belo Horizonte, vem integrando poder público, iniciativa
privada, equipamentos culturais, artistas, agentes, produtores culturais e sociedade
civil na valorização da diversidade cultural da região. Tendo como eixo central a
democratização do acesso à cultura, o projeto intensifica a ocupação do território por
meio da oferta de programação regular e uso intensivo dos espaços e equipamentos
culturais existentes em seu perímetro, valorizando a comunidade local, seus diversos
públicos e artistas, bem como as manifestações tradicionais e urbanas.
Em resumo, a Praça da Estação é o “centro” da cidade para as milhares de pessoas
que, cotidianamente, frequentam esse espaço para utilizar o transporte coletivo,
trabalhar, fazer compras, se divertir e se informar, entre muitas outras atividades.
Inserida na dinâmica da capital e da Região Metropolitana, é origem, destino, espaço
de passagem, de negócios, de ócio, de contemplação e diversão. Certo é que ela
desperta emoções, atrai olhares, evoca lembranças, proporciona experiências, suscita
questionamentos e críticas. Seu Conjunto é resultado e testemunho da história de Belo
Horizonte.
Movimento Praia da Estação – 2011. Fonte: Priscila Musa

