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Imaginário social na 
formação urbana brasileira 

{Séculos XIX e XX) 

YONNE DE SOUZA GROSSI 
Prol• do Depto de Socio/ogia/PUC-MG 

. Era o que eu logo chamei ''o ponto de vista de Deus Pai". Para Deus 
Pm, um an~ nem se co~ta, um século é um piscar de olhos. E, pouco a 
P?Uco, aba1xo ~a h1~tóna das flutuações, abaixo da história dos aconte
~lmentos, ~a ~1stóna de superffci , interessei-me pela história quase 
Imóvel, a hJst_óna que se movimenta, mas que se movimenta lentamente ... 

N~ Medllerr~neo do século XV ou XVI, quando chega o inverno todos 
o~ nav1o~ voltam para o porto. Só recomeçam a correr aos mares ~om os 
d1as bo~1tos, com o mê~ de abril. E assim que todos os anos, quaisquer 
9ue sejam os acontecimentos, as situações, as civilizações que se 
mstalem no contorno do Mediterr~neo, observamos esse movimento 
Encontramos um movimento comparável nos rebanhos que voltam à~ 
alturas e tornam a des~er para as planfci s quentes. São movimentos que 
se rep~tem: que conlmu~m; nada parerP mudar. Essa história imóvel 
essa h1stóna ?ue . acabe1 por chamar história de longa duração, é ~ 
estrutura da h1stóna, ela é a explicação da história. 

Fernand Braude/ 
Uma Lição de História 
Rio: Zahar, 1989, p. 11 

VARIA HISTORIA, Belo Horizonte, ~ 12, Dezembro/93, p.3o..46 

Belo Horizonte: Polis e Urbis no imaginário topográfico e 
arquitetônico 

O homem constrói e ama cidades porque ele edifica na forma urbana 
uma imagem ideal de seus ideais. O denominador comum de todas as 
cidades, partindo de Nínive até Nova York é uma idolatria coletiva que 
prega o poder sobre a natureza, o destino, o saber e a riqueza. 

Sibyl Moholy Nagy 

Sartre afirma, em sua clássica trilogia, que somos seres humanos irreme
diavelmente condenados à liberdade. Marx assinala que a construção de uma 
nova ordem social representa, entre outras, a passagem do reino da necessida
de para o reino da liberdade. A parte a diferença filosófica que guarda esses 
dois pensadores. a preocupação com a liberdade revela um traço que conside
ramos comum. Este traço encobre uma contradição de raiz: sendo uma prática, 
o espaço da liberdade humana não se garante pelas instituições e leis que, 
precisamente, foram criadas para assegurá-la. Há uma permeabilidade, e não 
ambigüidade, nas instituições e leis que permitem o processar das transforma
ções. transgredindo seus limites. Transformações que podem até assumir um 
caráter r volucionário, quando evocam matrizes de insurgência. Mesmo pensa
dores estruturalistas, como Michel Foucault, admitem essa natureza maleável 
do espaço que circunscreve a liberdade, porque "ela precisa ser praticada''.1 

A prática da liberdade nos remete à sua origem, na antiguidade grega, na 
lapidar construção de sua polis, inaugurando a experiência da democracia. Dos 
três regimes pollticos que os gregos conheciam, apenas a democracia revelava 
a dignidade humana: opunha o princfpio de igualdade ao ditame oligárquico, 
mantendo ''contra a tirania, o direito à liberdade".2 Tucldides configura o ideal 
de Atenas quando evoca: 

A Constituição que nos rege nada /em que invejar às leis dos povos 
vizinhos; serve-lhes de modelo e de modo algum as imita. O seu nome é 
democracia, porque visa ao interesse, não de uma minoria, mas de 
grande maioria. 3 

1 C rtos Nelson F. dos Santos, A Cldad como um rogo de cartas, Rio: -DUFF, S o Paulo· Projoto Edolores, 
1988. p. 21. 

2 Gustavo Glotz, A Cidade Grega. Rio/Sao Paulo: DI FEL, 1980. p. 118. 
3 lbld, pp. 1'18-119. 
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Quando, a partir do século IV AC, a rica experiência da liberdade foi sendo 
sepultada em solo grego, sua memória, no entanto, permaneceu imbricada no 
~mpo das co1sas, t~mpo dos fragmentos, tempo lacunar forjado de rupturas 

esta f~rm~, sua re1nvenç~o pontilha séculos, submerge e volta a nascer, n~ 
descontmu1dade do própno tempo. O símbolo grego da liberdade a Ag 
passa a ser considerado como "dos antigos" 4 Os mode l'd ' o:a, 
dades 1 · rnos 1 am com socle-
0 . comp exas, ?nde o demos como corpo de cidadãos não é mais soberano 

Ideal da comunidade grega não tem ressonância entre nós a sociedad~ 
mod~rna é um espaço coletivo que se opõe, se contradiz e 'se diferencia 
relacionando-se_ através de mediações tensas. A marca fundamental da sacie~ 
d~d.e, q.u~ Maqwavel tão bem coloca no século XV. é que existe nela uma divisão 
ongmána. ? ~ese1o dos grandes de oprimir e comandar, e o desejo do povo de 
não ser opnmldo nem comandado. Isto é o que Marx, mais tarde qualificará como 
luta de classes, numa perspect1va histórica e teórica. 

d Mesmo no concerto das naçOes ocidentais contemporâneas temos no final 
o séc~lo XIX e no ~éculo XX, a marca perversa do colonialis~o. A aventura 

~~opéla do descobnr e explorar outras terras e outros povos, a partir do século 
I, ~o~a espaços de ~Omlnação onde a prática da liberdade torna-se apenas 

uma. 'P tese de luta. ~lpótese esta que, com o passar do tempo, concretiza-se 
~m dlversas.forma de lnd pe~dOncia, face distintas regiões com suas singula-
dades. Assim é o caso bras! I lro, que vivenciará sua independência do domfnio 

portuguê~, adotando no século XIX um governo imperial mediado pela ró ria 
coroa _lusl~ana: Entre as provrncias brasileiras, a de Minas Gerais foi p~c: de 
s~d1çhoes . r/um nadas pela liberdade, sondo a da Inconfidência geradora do 
rr:'to- eról Tiradentes. Sua ressonência atual na formação do ima inário de 
dlfel't~entes class~s sociais, atua também como válvula-reforço no di~curso do 
po' 1cos e estadistas mineiros. 

Proclamada a R~pública, em 1889, a nova ord m federativa redesenhará 
nos ano~ 90, urr:a Situação inusitada no novo Estado de Minas Gerais· ~ 
construçao planeJada da cidade que será sua capital, ou seja Belo Horizo~te 
~ecuperar este momento, explicitá-lo no espaço contraditóri~ do poder e d~ 
d
llberdade, t.endo como marco referencial a polis grega, tais os limites e o alcance 
este ensaro. 

~~~uns inte~ro~~ntes direcionam nosso objetivo. Quais as imagens de 
posslbrhd~d~s hlstoncas que a nova capital recria? Qual é a natureza de um 
espaço publico representado pela liberdade? Quem constrói a cidade? 

4 Fustel de Coulanges fi C'd d A · · . 
· 

1 a e nuga, Lisboa; Livraria Cl!lssica Editora .. 1950 p. 342 
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A polis grega constrói seus interrogantes 

Um grupo de escravos passa pela praça de Atenas. Lá um homem fala a 
ouvintes. - Quem é este homem, indaga um jovem escravo? - ~ Platão 
discursando sobre a sua democracia, responde outro. - Sigamos, retruca o 
jovem. .. Esta clássica imagem da democracia mostra o dilema da liberdade, 
mesmo na cidade que forja sua matriz para o ocidente. Na antiga Grécia, há dois 
mil e quinhentos anos, define-se a vida polftica como a vida justa, advinda do 
agir conjunto, no espaço livre da palavra e da ação. Os pressupostos desse agir 
comunitário repousam nas figurações da liberdade e da igualdade. A aspiração 
fundamental da democracia grega é a igualdade, no sent1do polftico e jurfdico; 
esta "tanto pode indicar a independência do indivíduo, como a de todo o 
Estado''.5 O conceito grego de liberdade, na época clássica, representa não ser 
escravo de ninguém, significa a possibilidade de decidir, na praça pública, os 
negócios da República. Em outras palavras, trata-se da liberdade do homem 
público. Entretanto, uma divida não paga poderia suspender JUdicialmente a 
cidadania do individuo, tornando-o escravo até a quitação do débito .. 

Como se constrói este homem público? Na tessitura da liberdade e da 
necessidade, que na antiga Grécia qualificam as esferas pública e privada. O 
sentido original de privado circunscreve a esfera da famflla, relacionada com a 
vida do indivíduo e a sobrevivência da espécie, temas por excelência domésti
cos, definidores das atividades relacionadas ao reino das necessidades huma
nas, das utilidades e carecimentos. A casa, para o grego, significa ter um lugar 
no mundo e poder participar de seus negócios. Na vida em família, o chefe 
impera com poderes despóticos e incontestes. Essa esfera denota estar privado 
de participação no bem comum e público, que significa a vida na polis; esse 
espaço identifica familiares e escravos. Pertencer à polis, domTnio da esfera 
pública, representa ter ultrapassado o plano da necessidade e do carecimento, 
condição para ingressar no reino da liberdade. ste é o reino das relações entre 
iguais, os cidadãos, comunidade de iguais em sua liberdade para deliberar e 
governar, participando democraticamente nas decisões. Na Pa1dé1a, há um 
abismo entre as esferas pública e privada, abismo este que os tempos modernos 
desalojaram, transformando a liberdade em direitos individuais, direitos civis do 
homem privado. Também a igualdade dos antigos não possui a conotação 
moderna que a vincula à justiça social, figurando apenas a liberdade politica 
dos membros da polis.6 A idéia de cidadania era, ortanto, restrita, não abran-

5 Wemcr Jaeger, Paidéia, S o Paulo: Herder, 1936. p 510. A Patdéla considera a escraVidM a base sobre 
qual repous a liberdade da populnç o citadina Assim, 1 m-s que 'arlas hb r is sao aqu las que 

lormam pane da cululra hber I. que é a paidéla do cidadêo livre. em oposição incultur e mesquinhez 
do homem nilo livre e do escravo" Foi Sócr as que I 7. d hb rd da um probl m ético, i:IO crilicar a 
divisão social da polls em livres e escravos. p 511 . 
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gendo a população, apenas o demos, ou seja, o corpo de cidadãos. O demos 
quando reunido é soberano, "as suas atribuições compreendem tudo e os seus 
poderes são ilimitados" .7 

Na cidade-estado, a liberdade é um conceito político, envolvendo a cida
dania. Não significa, entretanto, ausência de normas, mas autonomia no sentido 
de "obediência à própria lei coletivamente elaborada na praça pública",a onde 
se reunia a Assembléia do Povo, soberana em suas decisões. A reunião 
chamada ágora exigia uma praça pública, que tem o mesmo nome. Em sua 
origem, ela é o lugar das trocas, do vender ou comprar para satisfazer as 
necessidades. Nas antigas cidades oligárquicas da Tessália, a ágora chamava-
e Praça da Liberdade. Em que sentido pode-se entender tal expressão? Se no 

cantão da Tessália eram proibidos de freqüentar a praça pública "o artesão, o 
campónio e todos os indivíduos que exercessem esse gênero de profissão"? 
Cabia ainda aos magistrados desembaraça-la "de toda a sorte de mercadorias". 
Enq~anto a Praça do Mercado "suja de viveres" era entregue ao tráfego, a Praça 
da Liberdade era reservada a "exercfcios ginásticas de cidadãos privilegiados"9. 

De fato, a praça não serve apenas para transações comerciais, mas é o 
lugar onde se discu!e poHtica e s formam opiniões. Responde, no século v AC, 
à interrogação da polis, construindo um espaço livre para a palavra e a ação. 
Responde ao d s jo dos cidadão , agenciando seu locus de participação 
democrática. A praça materializ as raiz s instituintes da polis, forjando sua 
identidade com os deuses fundadores da cidade, solenemente reverenciados 
na Acrópole, sua parte mais al t . A Agora reúne, assirn, "todos os requisitos para 
servir às assembléias plenárias". 10 /ls experi ncias pollticas que correspondem 
ao conceito de liberdade têm na Agora u fcone simbólico, expressando 
imageticamente uma comunidade e igu is. 

A partir do século IV, a Agora com ça a desalojar os homens. Sua imagem 
povoa a cidade, exigindo em seu silêncio qu ela se interrogue. A experiência 
soberana da Hélade ficara rompida desde a batalha de Queronéia. Os antigos 

6 U~ dlscusS<1o sobre a ldói s aqui desenvolvid s pode ser enconrr d em: Celso laler. Ens .ios sobre 
a liberdade: Sã~ P~ulo: Perspectiva, 1980 c. f , t-1 nn Ar ndl, A Condiçê Hum na. Alo do Jçmeiro: 
Forense-UnrvorsHárl , C 11; Maria do árrma Junho An stasl , Fazendo Idéias: A Necessidade e a 
l•berdade nos dornfnios do Publico e do Priv do, IUPE Rj. ·studos, n. 65, Rio de Janeiro, julho 1988; José 
Murrlo de Carvalh?, ntre a .Lib rdade dos Anrlgos do Modernos: República no Brasi l. DADOS. v. 
32. n .. 3. IUPERJ, R•o de Jane1ro, 1989. pp. 265-279; Fustel do Coul nges. A Cidade Antiga, Lisboa· Uvrarl 
Clássrca, 1950, Livro I, C. XVIII . 

7 ustave G.lot2. op. cít.. p. ISO. Vale lembrar que cld dão n cidade-estado é aquele que lazia parte do 
culto da crdade. sendo que deste p rl icip çilo lhe derivavam direitos civis e pollticos· v r Fustel de 

. Coulanges, op. cit.. p. 293. · 

8 Celso Lafer, op. cit., p. 14.N antiga grécla autonomia significa o "direito de se reger pela própria lei" . 
V m de autos, por I próprro, e nomes, lei. 

9 Gustave Giolz. op. cli.. pp, 17, 18, 67. 
10 lbid., p. 17. 
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stados mesmo se unindo para enfrentar "a última batalha pela liberdade", 
foram d~rrotados pelo poderio militar do reino maced~nio. 11 Há. uma ruptura 
dramática na história da cidade-estado, como um SUJeito .colet1v? .capaz de 
1mprimir seu próprio destino, crian~o e transforn:ando cenános soc1a1s. 

A construção helênica, desarticulada, paralisada em seu fluxo c~ntém, no 
entanto, passados cativos que podem ser libertados. Não em sua contmu1dade, 
ensina Benjamim, mas desprendendo-os de um tempo homogên~, como se 
despertássemos mortos de suas sepulturas; tra.ta-se de um tem~o .'mpregnado 
de agoras, uma teia em cada prese~te comu~1cando-se com ?1stmto~ passa
dos.12 Nesse sentido, podemos considerar a liberdade dos antigos, nao co~o 
um registro de mecânicas repetições, mas uma evocação cujas ressonânc1as 
ecoam em cidades modernas. Em contraste, porém, a liberdade d~s modern~s 
estará impregnada pela conveniência do interesse individual, o re1no da razao 
servindo às paixões. 

A que veio Belo Horizonte? 

A percepção da cidade como um lugar de mercado faz parte da literatura 
que se reporta ao fenômeno urbano, na europa ocidental. Entre outros, Weber e 
Marx coincidem neste ponto. Marx chega a salientar a importência da cida~e 
para a existência do capitalismo. É a mão-de-obra !ivre e d!sponí~el, em relaçao 
com proprietários de meios de produção, qu~ efet.lva a ex1stên~1 a do mercado, 
como lugar de trocas. Todavia, uma das ma1s ant1gas referências ao :,nercado 
parte de Anaximandro que usa a imagem do tnbunal para figurar a luta das 
coisas": 

Temos diante de nós uma cidade jônica. Lá está o mercado, ando se 
administra justiça; sentado em sua cadeira, o juiz estabelece a pena. O 
juiz é o tempo. (. . .) O seu braço é inexorável. Q~ando um dos conlenden
tes tirou ao outro demasiado, é-lhe de novo ret1rado o excesso e dado ao 
que ficou com pouco. 13 

Relações sociais, como as descritas, só ocorrem na cidade .. Por o_utro lad?, 
a cidade é um instrumento de dominação, na medida em que sed1a órgaos loca1s 
de poder e controle dos habitantes. Sérgio Buarque de Holanda, em seu 

11 Paldéía, op. cit. p. 1329. 
6 

·
1
· 1986 

12 Ver Walter Ben!amim. As Teses da Histeria. Obras Escolhidas I. São Paulo; rasr rense, · 
13 Werner Jaeg,er Paidéia, Si:'lo p ulo: Herdar, 1936. p , 186. P ra um estudo da voluç o o fenOmeno 

urb8J1o, ver: Le~ls Mumford, A Cidade na História - suas origens. transformações e perspectrvas. 21 ed .. 
São Paulo: Martins Fontes, 1902. 
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precioso capitulo sobre O Semeador e O Ladrilhador, mostra a fundação da 
cidade durante a conquista espanhola, tecendo comparaçOes com a coloniza
ção portuguesa em terras brasileiras. 1<1 Comenta que a Coroa de Gastei a 
imprime ao nascimento das povoações rlgidos regulamentos inscritos nas Leis 
das lndias. A edificação dos núcleos urbanos parte sempre da "chamada praça 
maior", sendo sua forma um quadrilátero. O povoamento surge nitidamente de 
um centro, sendo a praça a base para o traçado das ruas. Os portugueses, 
pragmáticos, são mais flexlveis ao compor a paisagem urbana colonial, dado 
talvez ao seu caráter de exploração comercial. O povoamento será contido no 
litoral, uma das medidas estipuladas pelas cartas de doação das capitanias. Na 
América Portuguesa, o desenho das cidades se entorna no desalinho das ruas 
estreitas que acompanham os declives do terreno, mesclando-se com as con
cepções européias do casarro urbano. A natureza da obra realizada pelos 
portugueses traz a marca da feitorização. 

Carlos Nelson Santos,15 ao falar das cidades no Brasil, lembra as capitanias, 
"linhas paralelas feitas a esquadro sobre uma terra" que se deseja sob controle 
e disciplinada, "para glória e riqueza dos colonizadores". E as primeiras cidades, 
indaga o autor? "São Vicente, Salvador, Ollnda ... pedaços de Lisboa nos tró
picos, concebidas prontas: ( .. . )casa da Cêmara aqui , igreja ali, adiante fortaleza 
e colégio". Seguiam a tradição de "ocupar morros". Rio e Salvador são exemplos 
de "aproveitamento de um suporte f!sico complicado". 

Com o descobrimento do ouro das Gerars, no terceiro século de domfnio 
português, assistimos à expansão da fronteira lilor~nea . Agora, no entanto, cabe 
à iniciativa particular a ocupação do território, e não mais a "uma polftica dirigida 
e planeJada pelo Estado''; "para Minas converge toda espécie de gente, com
pondo nas suas origens uma sociedade anárqurca .. " 16 Faiscadores. ga
rimpeiros, artesãos, comerciantes, contratadores, militares, profissionais libe
rais, entre outros, forjam migrações: 

A urbanização. que dá tom singular à sociedade mineira do século XVIII, 
possibilitou uma forma de dominação mais ostensiva por parte do Estado 
sobre esta sociedade inicial que, embora original, não possufa identidade 
própria ... _17 

A ordem social baseada no escravismo Insere o negro em uma classe 

14 , Cf Sérgio Buorque de Holanda, Raizes do Bras1l, Rio; José Olymplo, 1982, c . IV, pp. 6 1 100. 24" dlç!!.o. 
15 Carlos Nelson F dos Santo • op. cil., p 39. 
16 Caio César Boschí, Os Leigos o o Poder irmandades le1gas e polltica colonizadora em Minas Gerais. 

ENSAIOS n. 16. Sl:lo Paulo: Átfce, 1986. p . 142. 
17 lbid .. p . 143. 
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social, onde é ao mesmo tempo capital investido e trabalho, circunscreve formas 
de divisão social do trabalho, apropriação e dominação exercidas pelos brancos 
detentores de riqueza e poder. No regime escravista, eixo do sistema colonial, 
qualifica-se "o trabalho produtivo como algo inerente e exclusivo de negros ou 
de pessoas socialmente desclassificadas ... ". 16 As contradiçOes ,geradas pelo 
antagonismo de interesses entre a Metrópole e colônia vão criar c_enár~os de 
resistência e luta de classes contra a opressão do Estado. A organ1zaçao das 
vilas e povoados passa a ter um desfgnio claro de se conseguir maior controle 
sobre os habitantes. 

Até os últimos decênios do século XIX, as cidades são raras na paisagem 
brasileira. Cem a aboli ção da escravatura e a proclamação da República, novos 
construtos agenciam as necessidades. Deseja-se promover uma nova ordem: 
para engendrá-la e assegurá-la são imprescindiveis as cidades. Pereira Passos 
reconstrói e embelezao Rio, tornando-a uma cidade sanitária, bem organ1zada, 
ordenada, esteticamente unificada. As classes menos favorecidas são desalo
jadas para a periferia, permitindo ao centro emoldurar a presença da nascente 
burguesia. Paralela às medidas de saneamento provocadas pelo surto de varfola 
de 1904, procede-se a uma redistribuição espacial de grupos sociais. Para 
Sevcenko, essa reurbanização da cidade "trouxe consigo fórmulas particular
mente drásticas de discriminação, exclusão e controle social'', atingindo as 
classes menos favorecidas da sociedade.19 

Uma das preocupações centrais do Império é a organização do Estado 
Brasileiro. Busca-se garantir a unidade polftica do país, constituir um governo 
capaz de integrar as províncias, mantendo a ordem social. O fina l do Império é 
que alojará o debate sobre a formação da nação, redefinindo a cidadania.20 

Entretanto, a questão da identidade nacional perpassa a literatura romântica dos 
meados do século. 21 A partir da segunda metade do século XIX, surge a 
influência positivista. A sociedade positivista, fundada em 1876, cria a Igreja 
Posivisi ta do Brasil, no Rio de Janeiro, cujo templo construido nos anos 90, existe 
até o presente. A par desta religiosidade fundante, também nos anos n~ve~ta 
surge uma corrente polllica, de inspiração posivisita, liderada por Ben1am1m 
Constant, embora o eixo do movimento tenha se deslocado para o Estado do 
Rio Grande do Sul.22 

18 lbid., pp. 141, 148, 
19 Ci. Nicolau Sevcenko. A Revolta da Vacina, Sêo Paulo: Braslliense. 1984, p. 68. 
20 Ver José Murilo de Carvalho. op. ciL. pp. 265-266. . 
21 Na Europa, por volta de 1820, o romanl ismo oferece uma conotaçao d cidade como fundamentos loca1s, 

raizes do povo. nacionalismo. A cidade surgindo corno significado da allrmaçâo como povo. Mas. tudo 
isto ligado à definição dos estados nacionais. E o Brasil? O movimento do romantismo local também 
busca suas raizes . Onde a origem? No lndio: assim, O Guarani, da José de Alencar (publicado am.1B57}. 
tenta definir laços, dentro das linhas européias, sem identidade com a raiZ do povo. Trata-se da ligação 
simbólica entre uma lavem lour portugu sa um chefe lndlgen . 
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A matriz posi tivista se encaixa em leis que garantem o funcionamento da 
sociedade. Os posivisitas tentam justificar e ao mesmo tempo definir o nosso 
atraso cultural. Acreditam na escola como restauradora de nossas forças sociais 
e consideram a República como uma perfeita forma de ordem polltica moderna' 
com seus mecanismos de participação. 23 O lema positivista "a ordem por base' 
o progresso por fim", sustenta-se na razão que engendra o conheciment~ 
cie~tffico. Sua influência simbólica repousa na bandeira brasileira, e seus prin
clplos de neutralidade e racionalidade estarão também presentes no planeja
mento da cidade de Belo Horizonte. A nova capital do Estado de Minas Gerais 
representa uma obra significativa da República, integrando, em parte, o projeto 
de reordenação política do pais, bem "como o nlvel espacial de redistribuição 
do poder"; ilustrativa "a transferência da capital de Minas -consentida logo no 
7º decreto da República, no quinto dia após sua instalação".24 

O que irrompe da informe República? O desejo de enraizar o poder do 
Estado. Para tanto contribui, "em parte, a longa tradição estatista do país, 
hera~ç~ portuguesa reforçad~ pela el ite imperial" .26 Entre os pressupostos da 
~epubl1ca, temos a superaçao do atraso cultural e, para tanto, são criados 
1magens e sfmbolos. Dizia-se qu : 

( .. .) em 6 anos podl o novo regime fazer mats pelo Brasil que o antigo, 
em 67 anos. As antigas provfncias que definharam por falta de rendas, 
pr~sas e mametadas pelo governo central, são hoje Estados prósp ros, 
pujantes de elementos de vid ( .. ) A República será mantida pela 
Federação. (.. .) O Estad será m nttdo p las libérrimas instituições de
cretadas.26 

Embora nos subterrân os do poder C1rcu1tos de forças polflicas lutassem 
p~r~ se torna~ facções heg mónicas no seio da classes dominantes, a palavra 
of1c1al traduz1a as novas imagens da construção republicana. De herança 

22 Cf. AntOnio Paim, História das Idéias filosóficas no Brasil. São Paulo· Gri jalbo. 1967. Do mesmo autor 
(org.), Plataforma ~oll.tica do Positivrsmo Ilustrado. Br 111 · UnB, 1 80. Também sobre a lemática ver Joao 
Cruz Costa, Contnbu_rçao para a Hrstórl das ldéi s no Brasil. Aio: Civilização Brasileira, t957. 

23 Para perceber a polftica expressand~-se como pr ti c a ped gógic , no pnm ·Ir os 15 anos d República. 
consultar o luminoso trabalho do C~ro Flãvlo de Castro 8 ndeir de Melo, Pois Tudo é Assim ... -
educação, polilrca e trabalho em Minas Gerais (1689-1907). disser! ç o de mostrado, Belo Horí:zonte 
Faculd de do Educaçao d UFMG, 1990. Especl Imante, c. 2. · 

24 Cf. ~e~triz de Alme!da Magalhaes e Rodrigo Ferreira Andrade, Belo Horizonte - um espaço para a 
Repubhca. Belo Honzonte: UFMG, 1989, p. 185 e Ciro Flávio de Castro Bandeira de Melo, op. ci t .. p . 92. 
O par grafo 10, do refer~do decreto 7°, determinava em sou artlgo 20 ser da competência. dos 

· governadores dos mesmos Estados ·est b I ·cor a divis o civil , judicial e eclesiástica do respectivo 
stado e ordenar a mudança de sua capilal para o lugar que mais convier'. 

25 José Murllo de Carvalho. op. cit., p. 273. 
26 ~~a69Fortes, M nsagem Presldencl I de 1896, p. 4. In: Ciro Flávio de Caslro Bandeira de Melo. op, cil, 
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positivista, outro pressuposto do regime é o trabalho, escondendo seu caráter 
exploratório, para explicitar sua sede material , que configura o progresso. 
Impossível com escravos atender a essa meta. Assim, a República significa, 
entre outras coisas, 1rabalho livre, poder, Estado, este identificado à nação, à 
pátria Havia, no plano econômico, uma crise do café, gestada no fina l do século, 
e que se estenderia até o primeiro decênio do século XX. Ora, o café represen
tava 75% da produção brasileira. Por que a cidade, o desenvolvimento urbano, 
não poderiam dar uma resposta à crise? Minas Gerais surge com sua proposta 
de mudança de capital, já acalentada. Além do impacto social pela construção 
planejada da nova capital, das oportunidades económico~financeiras, havia um 
requisito de natureza política: a nova capital, obra maior da República nascente, 
expressaria a ruptura com o passado colonial, com a dominação externa sobre 
nós. Ouro Preto, entretanto, evocaria um solo sagrado, mítico na fecundação da 
liberdade, representada pelas sedições de 1720 e 1798. Belo Horizonte poderia 
ser definida como a cidade capaz de resgatar o sangue e ideais de seus heróis 
mineiros, estampando, em plano nacional, a figura de seus inconfidentes, 
prato-republicanos. 27 

Na nova capital , a alegoria da liberdade tará parte da batalha de símbolos, 
mitos e rituais, integrando as batalhas ideológica e polltica. "em torno da imagem 
do novo regime, cuja finalidade era atingir o imaginário popular para recriá-lo 
dentro dos valores republicanos".26 A construção de um imaginário é conside
rada: 

parte integrante da legi.timação de qualquer regime político. É por meio 
do imaginário que se podem atingir não só a cabeça, mas. de modo 
especial, o coração, isto é, as aspirações, os medos e as esperanças de 
um povo. É nele que as sociedades definem suas identidades e seus 
objetivos, definem seus inimigos, organizam seu passado, presente e 
futuro. O imaginário social é conslitufdo e se expressa por ideologias e 
utopias, sem dúvida, mas, também, por sfmbolos, alegorias, rituais, mi
tos.29 

Para acionar o vetor cognitivo do imaginário, a nova capital administrativa 
de Minas repousará na matriz ordem e progresso, projetada que foi segundo os 
cânones da ciência positiva, referendada pelo emergente industrialismo, que 
enfrenta problemas de mão-de-obra, dada a ruptura do pafs com o trabalho 

27 Ciro Aavio de Castro Bandeira de Melo, op . cit .. pp. 100-101. 
28 José Murilo d C rvalho. 1\ Form ç o d s Alm s - o lm ginérlo d República no Bra 11, S o Paulo: 

Companhia das Letras. 1990, p. 10. 
29 lbid . ver Bronislaw Bac:zko, Las lmaginaires Sociaux. 
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escravo. O desenho da cidade apresentará uma forma ortogênica, com suas 
largas ruas e amplas avenidas bordejando suas praças e áreas centrais. Anos 
mais tarde, dirá o poeta Carlos Drummond de Andrade: 

Por que ruas tão largas? I Por que ruas tão retas? 1 Meu passo torto 1 foi 
regulado pelos becos tortos I de onde venho. I Não sei andar na vastidão 
simétrica I lmplac~vel. I Cidade grande é isso?(...) 1 Aqui tudo é exposto 
I e~ i dente I Cintilante. Aqui lobrigam-me a nascer de novo, desarmado. 30 

A sensibilidade do poeta apreende elementos de projeção de interesses e 
aspirações dos dirigentes. Estes elementos devem menos transparecer aos 
gov~rnados do q~e modelar visões de mundo e orientar condutas, manipulando 
sentimentos colet1vos no ocultamente de forças sociais atuantes na construção 
da cidade. 

A cidade de Minas registra sua memória 

A rT)Oderna Belo Horizonte. nos primeiros anos Cidade de Minas simboliza 
a Repút;Jiica na utopia de uma nova ordem, negando porém, em 'parte, sua 
promessa de liberdade e 1 ualda , 1nsti1uíntes da cidadania Isto porque 
conformará um espaço o ial de desigualdade e exclusão territorializado no 
próprio 'agenciamento topográfico d sua construção. Por ~utro lado a nova 
capital "filha pri~og~nita da R ública", configura uma força social c~pa de 
evocar em sua h1stóna, a escuta v1gilant dos ecos de poder do novo regime. 1\ 
cid~de, como sujeito histórico, cunha o sentido de transformação, de mudança, 
de Implantação e, paradoxalmente, cor orifica a liberdade como compromisso 
da ~tuação política do Estado de Minas Gemis. Como comprovação empfrica, 
ass1nalamos o processo que envolve a construção micial da cidade. 

lnov~ções urbanístic~s, modernas e avançadas da época serão aplicadas 
pel~ equ1.pe d~ engenhetro chefe da Comissão Construtora da Nova Capital, 
Aarao Re1s, cuja passagem por Pari é um ponto de inflexão, ao se identificar 
tendências positivistas na elaboração do projeto. Mesmo no relatório de estudo 
prévio das localidades indicadas para a nova capital, o técnico fala de sua 
neutralidade, "sem predileções prévias( ... ) nem paixões adquiridas", agrade
cendo ao Presidente do Estado, Afonso Penna, a confiança depositada.31 
Também se refere "aos dados positivos" coletados, que direcionam as indica-

30 ~:~~os Drummond de Andrade. Nova Reunião. Rio de Janeiro: José Olymplo, 1985, vol . 11 . 2'1 edlç o. p. 

31 Beatriz de Almeida Magalhães e Rodrigo Ferreira Andrade. op. cit., p. 58. 
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ções. A introdução de um médico sanitarista na equipe apon~a para a natur~za 
higienizadora do empreendimento, exigência das modernas c1dades europé1as, 
no seu desejo de buscar ar e luz, "limpar" o que há de escuro e sujo.32 N~ste 
sentido também haverá um exorcismo sanitário das classes menos favorecidas 
dos espaços considerados nobres, dentro dos padrões da c.ultura ocidental 
industrialista. O que torna menos vislvel o espetáculo da desigualdade, num 
novo mundo em que todos são considerados "livres e iguais".. . . 

A planta da cidade, quando da decisão do local pelo ant1go VIlareJO Curral 
d'EI Rey, é o resultado de uma rígida trama ortogonal, baseada n~m circulo, de 
onde nascem avenidas que se desdobram em acessos centra1s para outras 
áreas. Essa via, em anel, fecha a cidade "nos moldes da composição circular 
da cidade utópica platónica".33 

Trata-se de uma avenida de contorno, denominada 17 de dezembro, que 
separa a zona urbana da suburbana. Esta divisão foi justificada pela conveni~nte 
facilidade na distribuição dos impostos locais,34 servindo também para a circu
lação de pessoas e mercadorias. Na zona urbana, temos as atividades econô
micas e administrativas, ponto de partida para o povoamento. O circulo é forma 
de identificação perfeita com o equillbrio e a harmonia das partes. Concentra 
sua força a partir de um ponto central, comandando seus direcionamentos 
legíveis de imediato; como referencial ~a cidade identific~-~e com a ordem do 
Estado e as ressonâncias do poder. A c1dade pode se defln1r, entre outras, pela 
ordem simbólica que a institui. Nesta ótica, nas sociedades presididas pela 
lógica do capital, cabe ao planejador definir lugares onde estarão os monumen
tos, os equipamentos, as cores, as luzes; enfim, a gênese da ordem, capaz de 
orientar e comandar gestos, ações, sentimentos. O conteúdo classista de 
dominação se ocultará na criação de representações e apelos coletivos. Porém, 
este conteúdo emerge na periferia, através de uma lineariedade sombria que se 
expressa na pobreza dos sinais, não raro sinais do trabalho ou lazer do trabalho, 
cuja natureza impositiva prefigure o poder e a opressão.35 

A planta da cidade foi aprovada em 23 de abril de 1893, traçando na zona 
urbana, dentro do circulo de contorno, 65 ruas, 12 avenidas e 24 praças: na área 

32 Cl. Carlos Nelson . dos Santos. p. 33. 
33 Cf. Beatriz de Almeida Magalhães e Rodrigo Ferreira Andr-ade. op. cil., p 121. • 
34 Offcío n. 26 de 23 d março d 1895, stado de Mrnas Ger ·s, Comissao Construtora da Nov C prt I, 

Revista Geral dos Traba lhos. Rio de Janeiro: H. Lombaerts. Rua dos Ourives. n• 7, ., 895. ? nome a~enrda 
17 de Dezembro refere-se o dia e ao ano do 1893, qu ndo foi promulg d a lei n 3, adlcron I à 
Constitulç o. designando o lugar para a construção da capital mineira. Ver : Octávio Penna. Notas 
Cronológicas de Belo Horizonte, Belo Horizonte: 1950. . 

35 A discuss o dessas Idéias pode ser encontrada om José de An~hreta Corrêa. A Ordem Slrnb61lca da 
RMSH - apontamentos preliminares, p. 11 . A respeito da tondêncra a que o povoam nto se desenvolv 
do 0 ntro p r periferia e o Ir 1 m nto diferenciado das zon s, consultar o Plano ~eral da Nova Capilal 
em Abllio Barreto. Belo Horizonte - memória histórica e descritiva (1893-1898). Uvrana Rex, 1936. pp. 
241 -245, 2'1 vol. , 21' edrç o. 
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suburbana, 174 ruas, 2 avenidas e 7 praças. Consideram-se a Praça da liber
dade, a Praça. da ~tação e a Praça Raul Soares de singular importância no 
or?en.amento s1mbóhco da estrutura urbana da cidade. A Praça da Estação, nas 
pnme1ras décadas de vida da cidade, será palco privilegiado dos trabalhadores 
~a implementação de sua luta de resistência às imposições do capital e para 
Interpelar o poder público.36 A Praça Raul Soares, situada em área residencial 
nobre. conservará ainda essa posição nos anos de 1950, sendo escolhida para 
receber, em sua proximidade, a construção do Conjunto Habitacional JK um 
"fcone simbólico" da modernidade e das perspectivas desenvolvimentista~ do 
futuro presidente Juscelino Kubitschek.37 

, .A Praça da Liberdade, considerada o espaço mais importante de uso 
publico, era cunhada de Jardim do Palácio, por situar-se à frente do Palácio da 
Liberdade, .projetado par~ residência do Presidente do Estado. As pedras 
fundamentais desse palácio e de três secretarias são lançadas em 07.09.1896. 
Na Praça da Liberdade, voltadas para o nascente, estão as secretarias de 
Finançcas (hoje, Fazenda) e do Interior (hoje, Educação). Em frente à de 
F1 nanças~ a?ompanh~ndo o poente, situa-se a de Agricultura (atual Viação e 
Obras Publicas). A Inauguração do Palácio se associa à da cidade em 
12.12.1897. Um trabalho "de terra lenagem deu origem à esplanada artificial 
on~~ se locafizarian: a Praça da Li?erdade e o centr~ admi~ i ~trativo do gover
no . Era o lugar ma1s elevado da c1dade, a acrópole, 1cone v1s1vel e ostentatório 
do poder. 

O conjunto arquitetOnico da Praça da Liberdade, à moda de um cordão 
umbi!ical, se prendia à Praça da pública (hoje, Afonso Arinos) pela Avenida 
da Liberdade (atual João Pinheiro). A natureza unitária e geométrica desse 
es~aço, tr~ado pela moderna racionalidade positivista da época, explícita 0 
r~g 1me, leg1t1mando o Estado de Minas que, por sua vez, se corporifica na 
L1 berda~e . A ordem simbólica efetivará a slntese das inst~ncias polftica e 
económ1~~· atra~és d~quela topografia imaginária. cuja proposta parece extra
polar o v1s1vel e 1med1ato da pro osta urbanfslica. Passadas duas décadas, o 
testemunho de Pedro Nava lavra sua memória: 

36 Consultar Mari Auxilladora Faria e Yonne da Souza Grossi. A Classe Operária em Belo Horizonte 
(1897- 1920), V Sem1náno de Esludos Mineiros, Belo Horizonte, PRO -D. 1982. 

37 Ver.Thels Velloso C~ugo Pimentel, A Torre Kubitschek; tr Jelóri de um proj toem 30 anos de Brasil . B lo 
Honzonte: Secretana de Estado da Cultura. 1993. 

38 E:>sas informaçõe.s podem .ser ~nco~ lrad, s om Conjunto ArqultctOnico o Paisagfs tlco da Praça da 
liberdade e Avemda Jo o Prnherro - hrstónco. iconografia e diretrizes. Ricardo Samuei de Lana e Maria 
Gu1omar da Cunha Frota, s/d. pp. 3·5. Consultar lambém de Celina Albano, Celina Borges Lemos Nfsla 
Duar~e W~rn cck e Tclm~ Gonçalves Menicucci. A Cidade na Praça: POder. Memória, Liberdade Textos 
- Soc1ologra e Antropologia, Selo Horizonte, FAFICH-UFMG. 1985 · 
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àquela época, naquele infcio dos anos vinte, o governo de Minas dava a 
impressão de solidez babilônica. Seu símbolo era o Palácio da Liberdade 
todo de pedra e parecendo uma esfige agachada no fundo da praça. Dali 
saiam o prêmio e o castigo. (. .. ) O palácio, no fundo do duplo renque de 
palmeiras ... Diminuf o passo, fui chegando perto, olhando a pedra cinzen
ta que o pó de Minas ia tomando. Olhando para cima, vi um busto de 
mulher, soberbos seios de granito. Um capricho da luz movente do sol 
deu-me a impressão que ela me olhava com olhos serenos e vazios. Era 
evidente que baixara para mim a pupila. Pareceu também que mexia os 
lábios. Falava. Ouvi distintamente: sou a República ou a Liberdade, ou o 
símbolo que quiserem mas, como vês, estou cá de fora. Af dentro falam 
e agem os que dizem fazê-lo em meu nome.39 

Para completar a alegoria, novamente o memorialista vem em nosso auxílio: 

Continuei, vi que o terceiro andar (da Secretaria do Interior, hoje Educa
ção) recuava e que, sobre ele, bem ao centro, havia uma meia cúpula(._.) 
oca e pintada de azul, por dentro. Servia de nicho para um busto da 
República. Ora essa! Então havia dois desses fcones na praça? Obliquei 
e fui verificar bem a do Palácio da Liberdade: coroada de raios como a 
do porto de Nova York, aquela era a liberdade. Eu a ouvira (. . .) e 
maravilhado com suas palavras, não atentara na sua coroa radiária e 
simbólica.4o 

Marco referencial da República emergente, qual o lugar da liberdade? Sua 
origem na antiguidade clássica pagã,41 reporta a antigos mitos ligados à terra 
(gea, rea), representada por um busto de mulher emergindo do solo, divinizan
do-o. A figura da liberdade é ·feminina, maternal, vestindo uma túnica branca, 
sfmbolo da paz. Aparecem ainda, em sua iconografia, cornos de abundância 
(fertilidade do solo), guirlandas, coroa de louros, ramos (imortal idade e glória), 
palmas (vitória), águia, piras, raios de sol. tochas de fogo etc. Foi corporificada 
pela primeira vez pela imagem de Cibele, que protege a terra (fertilidade) e a 
cidade, na Frígia. Lembramos com Nava que no frontão do Palácio Presidencial 
há um busto da liberdade, da mesma forma, um busto da República, na cúpula 
de ferro da Secretaria do Interior, atual Educação. Nesse último busto, juntou-se 
uma bandeira do Estado de Minas Gerais, usada pelos inconfidentes, portando 
um verso de Virgílio: libertas quae sera tamem. 

39 Pedro Nave, Ch o de Ferro. pp. 300. 341 -342. 
40 Pedro Nave, Beir M r Mcm6ria/4, p 29. 
41 Beatriz de Almeida Magalh es e ROdrigo Ferreira Andrade. op. clt.. p. 159. 
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O conjunto arquitetônico da Praça da Liberdade, centro do poder hegemô
nico do Estado, não evoca a Acrópole grega, lugar dos deuses fundadores da 
cidade. Aqui , na Acrópole moderna, estão os homens, tramando no campo da 
dominação nem sempre visível, alojados na ordem simbólica que criam e 
recriam, configurando uma topografia imaginária com ressonâncias iconográfi
cas. Çonvidada pelo poder, a Liberdade fica "cá de fora do Palácio". Na Praça? 
~ue ~gora é esta que exclui o livre debate dos cidadãos que na Antiguidade 
d1scut1am no espaço público e decidiam pelos interesses da coletividade? A 
quem caberá recolher na Ágora da nova capital, espaços livres de palavra e.de 
ação? Como tecer a história da Liberdade se, em sua ruptura na polis grega, 
não encontramos ainda fragmentos lacunares? Como criar novos laços com o 
passado, se os fragmentos têm-se mostrado invisfveis em seus deslocamentos? 
Onde estão os interlocutores evolucionistas para discutir a questão de reparos 
nos tem pos de ruptura? 

Vimos que propostas arquitet6nicas e urbanísticas podem servir a fins 
políticos na medida em que são signo e, portanto, com significado sempre 
controlado ideologicamente. O conceito de ordem passa pela vigilância e 
!re~üenta o controle. Sabemos que o panóptico de Bentham"2 torna o poder 
1nv1sível mesmo quando se é observado, produzindo um efeito perverso: uns 
passam a vigiar os outros, na 1nc rteza de estarem sendo vistos. Porém, a 
advertência de Foucault para impedir os feitos da engrenagem panóptica será 
o _ex~rcício_ da liberdad~ . Indago: haverá possibilidade de habitar o espaço 
publico da liberdade, fug1ndo ao panoptismo do poder, que paradoxalmente nos 
dome~tica co~ seus ícones de cores e de luzes? Como ser o cidadão da Praça, 
se a Cidadania na nova República se restringe ao voto?43 Como instituir seus 
direitos manietados há séculos? 

Muitas vezes, consideramos o plano do vislvel como uma paisagem neutra. 
No ~ntanto , movimentos acontecem: "nele ecoa, se fi ltra, se reproduz, se 
?upllca, se absorve a luz", facilitando a visão ou não, que se seja olhado ou não, 
Independente de controle da vontade.44 S gundo Foucaul t, através deste fenô
meno geram-se possibilidades de se dom sticar corpos e adestrar palavras, 
formando e conformando aspir ções coletivas. Assim, o jogo sensorial da luz 
refor?a uma ordem. simból~ca , podendo ser negada às vezes: na própria Praça 
da Liberdade, a c1rculaçao para lazer se faLia segundo critérios c lassistas, 
embora.não inscri~os nas leis da jovem Repú lica. A liberdade repub licana pode 
contradizer seu d1scurso emancipatório, à medida que não haja efetiva expres
são de autonomia. Outra evidência faz voltar a discussão: nos relatórios dos 

42 M!chel F~ucauit, Vigiar e Pumr, Pelrópolls. vo:e • 1983. p rte 3"., c. 111. p. 173-199. 
43 Gero Flávco de C~stro Bandecra de Melo. op. cct.. specialmente o :;;ogundo capitulo. 
44 Beatriz de Almocdo Mag Ih· es e Rodrigo Ferreira Andrade. op , cll., p 41 . 
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prefeitos há queixas sobre a necessidade de localizar a população operária que 
difica a cidade. O Prefei to Bernardo Pinto Monteiro, em 1902 "considerava ter 

'limpado' o centro urbano quando afirmava ter removido deste centro mais de 
2.000 pessoas que habitavam 'cafuas"'. Uma nota de desafio surge em um jornal 
da liga operária: 

Louvarfamos o ato do Sr. Prefeito se as cafuas fossem condenadas 
definitivamente, mas como(. .. ) está se edificando nova cidade de cafuas 
não compreendemos o motivo porque manda-se desalojar os pobres 
operários com grandes danos de seus interesses. Cafuas por cafuas 
podia deixar as que já estavam.45 

Em 1912, o confronto da classe operária com o poder público se dará a 
nível da paralisação do traba lho, gerando impasses que suscitam a mediação 
de outras classes da sociedade para efetivar negociações.46 

Nas primeiras décadas do século 20- tendo como marco de referência o 
ano de 1922, quando se reconstrói o prédio da estação ferroviária - a organi
zação do espaço segue as regras do urbanismo, que explíci ta a modernização 
e o progresso. Lembramos aqui a preocupação de Castells,47 quando mostra a 
necessidade de "uma teoria capaz de integrar a análise do espaço com o das 
lutas sociais e dos processos políticos". Pensamos também que o estudo da 
representação simbólica aliado a questões instigadas pela prática social e 
politica de indivíduos, grupos ou classes, talvez permita perceber a formação 
de sujeitos individuais ou coletivos, instituintes de sua própria história, nos 
cenários da cidade que habitam, ou mesmo para além da realidade local. Nesse 
senlido, volta a imagem da Ágora, cuja natureza pública definia o lugar das mais 
diversas formas de interação, mesclando pessoas e diversificando atividades, 
traduzindo agora espaços mortos na geografia das cidades; o que pode ser um 
indicador da erosão que foi solapando o equillbrio entre a vida pública e a vida 
privada, que mantinha a sociedade. 48 

A insustentável utopia da ordem que sagrou o planejamento de Belo 
Horizonte pode ser considerada uma tentativa de interdição do conflito social, 

45 Maria Auxilfadora Faria o Yonne de Souz Grossl, op. cll. , pp, 182 e 187. A interpelação ao PoderPüblico 
se fez via órgão de representaç!!o classista o jornal O Operário, Belo Horizonte: 29 julho 1900, n° 1, p . 1. 

46 lbid., pp 192-195. 
47 Cf. Manuel Ca tells, A Ouestllo Urban , Rio: Paz e T era. 1982, p. lll 
48 Ver Aichard Sennett. O Declínio do Homem Ptiblico - as tcrancas da intimidade, S o Paulo, Companhí 

das Letras. 1988. · 
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inscr!ta na topografia e arquitetura da cidade. O renque de palmeiras da Praça 
da Uberdade, desembocando no palácio do mesmo nome, lembra o antigo 
caminho de procissão egípcio, sacralizando o poder panóptico do Estado. 
Entretanto, esse pretenso equi líbrio entre harmonia das formas e divisão física 
do espaço, não apaga as diferenças, antagonismos e contradições na tessitura 
de interesses sociais. Mas, Riccardo Campa49 registra que "a cidade é uma 
utopia viva". Assinala que "ela constitui muito mais uma categoria mental que 
uma real idade"; donde a utopia "tem direito de cidadania". Quem sabe a antiga 
comunidade de iguais, inaugurada pela poli s grega, seria capaz de fecundar 
novas possibilidades utópicas? Possibilidades estas centradas no respeito à 
diferença? 

49 Cf. Riccardo Campa. A Reta e a Curva - r 11 xões sobre nosso tempo com Oscar Niemeyor, Mórlo 
Schemberg e Celso Furtado, São Paulo. d. Max Lmon d. 1986. p. 67 . 
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Cidade e Memória 

R EGINA HELENA ALVES DA SILVA 
Prof' do Oepto de 1-/ístória/FAF/CH-UFMG 

Pensar o espaço urbano como coletivo é consi
derá-/o não apenas como um lugar onde as pessoas 
moram, trabalham e se locomovem, mas também 
como um lugar onde se relacionam, desenvolvem 
afetividades, geram expectativas e sonhos. 

Desvendar os sinais que a cidade nos oferece 
requer a formação de uma nova sensibilidade. A 
busca de conceitos adequados para que possamos 
decifrar o texto que a cidade apresenta e a recons
trução das experiências coletivas são elementos pri
mordiais na construção da cidadania. 

O que significa viver em uma cidade hoje? A cidade é um espaço coletivo? 
Pensar o espaço urbano como coletivo é considerá-lo não apenas como um 
lugar onde as pessoas moram, trabalham e se locomovem, mas também como 
um lugar onde se relacionam, desenvolvem afetividades, geram expectativas e 
sonhos. 

Não é diflcil reconhecer que os moradores da c idade pertencem ao espaço 
que habitam. Mas existe a percepção de que podem influir nas decisões que 
transformam e moldam este espaço? A quem pertence a cidade, di reito a cidade, 
etc., são temas que vêem acompanhando há muito tempo as discussões sobre 
o espaço urbano. As cidades hoje, principalmente no Brasi l, são vistas apenas 
do ângulo de seus problemas, defeitos e necessidades. Não são pensadas 

VARIA HISTORI.A, Belo Horizonte, n 12, Dezembro/93, p.47-57 47 
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