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RESUMO O texto procura situar historicamente a construção da memória de 
um l~gar público da cidade de Belo Horizonte, relacionando as mudanças 
ocorndas no processo de crescimento da cidade nos anos 30 e 40 com a 
memória dos lugares que desaparecem com/ao longo dessa história. O contexto 
de demolições no qual aparece esta memória valoriza, por sua vez, um outro 
tipo de memória, ou encontra um lugar determinado para hospedá-la: Ouro 
Preto. Já Belo Horizonte possui, segundo esta perspectiva, a função de gerar o 
progresso, o futuro, traduzidos em seus panoramas, que, ao invés de se 
apegarem a lugares, podem demonstrar o caráter quase metropolitano da 
cidade. Tal perspectiva procura anular, portanto, o olhar que se detém nos 
lugares, nos pontos antigos da cidade. 

1 O terna.dosto artigo foi desenvolvido ern A memória dos lugares em um tempo do demolições. A Rua 
d Bah1a e o Bar do Ponto na Belo Horizonte dos anos 30 e 40. Belo Horizonte: FAFICH/UFMG 1994 
Oisserlaçllo de Mestrado em Sociologia. · 
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A c idade e a memória são temas entrelaçados. Walter Benjamim abriu 
caminho para que pensássemos a cidade com olhos de flâneur e re lacionásse
mos memória e cidade através da transformação histórica de ambas. Maurice 
Halbwachs, por sua vez reti ra do universo urbano alguns de seus melhores 
exemplos para o entendimento de sua categoria de quadro social da memória. 2 

Contudo, os dois temas - cidade, memória- já vem se conJugando há 
muito tempo fora dos livros. Não é por acaso que Anne Cauquelin nos diz que 
as cidades da memória são as únicas a se poder denominar cidades, ou seja, 
que é na memória que devemos procurar descobrir a forma das c idades, na 
medida em que percebemos que as cidades da atualidade se pautam mais pela 
dispersão do que pela centralidade.a 

O surgimento destas cidades que não podemos denominar ou reconhecer 
como ta l constitui uma transformação histórica que, poderíamos dizer, o escritor 
!talo Calvino traduziu metaforicamente em As cidades invisíveis, sobretudo nas 
narrativas sobre as "cidades continuas'' como" entesi léia" , uma cidade definida 
como "circunscrição transbordante", na medida em que é igual dentro de si 
mesma e capaz, portanto, de fazer que com duvidemos do seu estatuto (histó
rico) de cidade, pois, 

Se escondida em algum bolso ou ruga dessa circunscrição transbordante 
existe uma Pentesiléia reconhecível ou recordável por quem ali esteve, 
ou então se Pentesiléía é apenas uma periferia de si mesma e o seu centro 
está em todos os lugares, você já desistiu de saber. 4 

Este trecho nos mostra porque podemos dizer que po suimos, ainda que 
não tenhamos vivido na cidade antiga, uma noção/desejo do que seja esta 
experiência- ou do qu seja/deva ser uma cid de. E é como se. com efeito, 
Halbwachs estivesse certo quando, ao conceber a memória coletiva como uma 
reconstrução sobre linhas já demarcadas, expõe a memória como um fato 
social, pouco problemático m termos sociais, e com tendências a ser continuo 
entre as gerações. Porque, como nos diz o autor, 

(. . .) Sem dúvida, reconsl'rurmos, mas essa reconstrução se opera segun
do linhas já demarcadas e delineadas por nossas outras lembranças ou 
pelas lembranças dos outros. As novas imagens se polarizam em torno 
do que. para essas outras lembranças. permaneceria sem elas, indeciso 

2 HALBWACHS. M urice A memória coletiva. São Paulo: Vértice . 1990. 
3 CAUOUEUN, Anne. "Urbs etles sautereltos". Rovuo d 'esthêtlque, n.3·4. Paris: Union Gén r I d"Editions. 

1977. A autora possui uma visão crfuca daqueles que acreditam em uma volta à antiga cidade. 
4 CALVINO, !talo. As cidades invisíveis . Sáo Paulo; Companhia das Letras. 1991. p. 143 (grifes meus). 
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e inexplicável, mas que nem por isso deixaria de ser uma realidade.s 

E, recorrendo ao seu referencial preferido, a cidade, o autor prossegue: 

~ assim que. quando percorremos os anUgos bairros de uma grande 
cidade, experimentamos uma satisfação particular em que nos contem 
de novo a história daquelas ruas e casas. Ali estão tantas informações 
novas mas que nos parecem entretanto familíares, porque se amol
dam às nossas Impressões e ocupam um lugar sem dificuldade no 
cenário subsistente. Parece-nos que esse cenário por si mesmo e 
totalmente só leria podido evocá-las, e o que imaginamos não é senão o 
desenrolar daqwJo que já havíamos percebido. É que o quadro que se 
descortina sob nossos olhos estava carregado de uma significação que 
permanecia obscura para nós, porém da qual já pressentfamos alguma 
coisa. (. . .) 6 

Mas a memória, assim como as cidades e a memória das cidades, pode 
s~r abordada de formas diferentes e em sentidos até opostos, ou com objetivos 
d1versos: ora através da busca da permanência de valores, comportamentos, 
ora apontando rupturas e esquecimentos. Ora, ainda, considerando a produção 
da memória como uma reconstrução sobre as rupturas, resul tando, portanto, na 
constituição de sua ilusória continuidade. 

Algo que o próprio Halbwachs considera como uma das formas de cons
trução social da memória, ainda que em uma perspectiva teórica que procura 
uma funcionalidade coletiva para a memóri a - tornando-a, desta forma, um fato 
social indiscutível: algo dado. O certo, porém, é que tal perspectiva contesta a 
idéia de uma linearidade da memória. 

Tais referências tem oomo objetivo esclarecer que o que estamos procu
rando, neste contexto, é fazer da construção da memória de um espaço o nosso 
objeto, o nosso problema, e não o nosso dado, a partir da percepção de que 
também a memória está dentro da história - sendo dentro dela que a memória 
permanecerá ou não, será reconstrui da ou reinventada. 

Esta idéia de uma memória apoderada pela história foi desenvolvida sobre
tudo pelo historiador Pierre NORA, e antes mesmo da realização do projeto que 
ganhou o nome de Les lieux de mémoire. Para Nora, se antes a história 
''construía para um grupo identificável a genealogia da sua legitimidade e punha 
nas suas mãos um instrumento de combate" (independentemente do seu mo-

5 HALBWACHS, Maurice. A memória coletiva Sao Paulo: Vérfice 1990 p 78 
lbid. ' ' •. 
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dela de referência impltcita), passando-se naturalmente. portanto, d'l lu• 1 11 1, • 
para a memória coletiva, tratava-se agora, ao contrário, de tornar rn 'II IOII .t 

coletiva objeto da história. 7 

Como fazê-lo? Compreendendo a memória através da análise da produç<Jo 
histórica de um "lugar de memória", isto é, a partir de um "lugar" - mal i tal, 
simbólico e funcional- que possibilitou a criação de uma memória mais am la 
da sociedade mas que. entretanto, não se encontra necessariamente vinculada 
a uma prática social e sim a uma necessidade de cnar símbolos para a 
sociedade. 

Assim é que explica-se que a definição de "lugares de memória" tenha sido 
tomada emprestado, por Nora, a Cíc ro, "em seu De oratore, a partir da figura 
retórica do locus memoriae, na qual se associa a um lugar, uma idéia, transfor
mando-o em um slmbolo".8 

E, como bem coloca Armelle NDERS, na medida em que "esse locus 
pertence claramente ao domínio do ideal'' não se pode reduzi-lo a um passeio 
nostálgico entre monumentos e vestlgios materiais do passado'.9 

No fundo, partimos aqui de uma preocupação mista, que consiste em trazer 
à tona uma memória urbana perdida 10 -no caso, urbana -e, por outro lado. 
refleti r sobre o caráter variável , múltiplo desta memória, sobre o como ela foi 
construída, esquecida e reconstruída ao longo da história da cidade. 

Assim é que, partindo do interesse por um ponto de encontro da antiga Belo 
Horizonte, de um interesse quase - ainda que inocentemente - nostálgico. 
surge a necessidade de compreender a nostalgia de um espaço público 
urbano. No nosso caso, este espaço corresponde ao antigo centro da cidade 
de Belo Horizonte, do chamado "Bar do Ponto'' . 

Por que compreender uma nostalgia como esta? Porque, em primeiro lugar, 
normalmente a nostalgia em relação às cidades é apontada ora como uma fuga 
para o passado, ou uma idealização do passado, e ora como algo verdadeiro, 
um depoimento inquestionável. Assim é que há, para nós, a necessidade de 

7 NORA, Pierre. ''A momória colerlva", In LE GOFF, Jacques, CHARTIEn, Roger, REVEL, Jacques (orgs.), 
A nova história Coimbra· Almodina , 1990. Embora a publicação da edlç o portuguesa seja poslenor 
o lanç monto do primeiro volume d Lo llcUit d mõmolrc, m 1983, o texto clt do d Nora, qu const 

do onginolltoncOs La nouvelle hlstolre, 6 de 1978 
8 ENDERS, Armelle . " Les lfeux de mémolre, dez anos depois" . Estudos Histó ricos i 1, I n-jun 1993. 
9 ENDERS. op cit. Sogundo prossegue Endors. este "lug r" pode ser concebido sobretudo como "ponto 

em torno do qual se cristaliza a memóna nacional". Embora se1a esta a dcfJnlçao m ls próxima dos 
trabalhos concretos que compõem os vários volumes da coleçao- do projeto • Les lieux de mémoirc , 
consider mos a cone ituaçêo de Nora abert o suiJcJente para permitir-nos passar do esrudo da memóri 
da naç o para a d cidade. 

1 O Se na F r nça a questão do pafr imOnio é problemática porque tudo torna-se patrimOnio , aqui a questão é 
lgo d iv rs ou p lo menos nova· hlsróri ldcntld do. o m nos urban . correm o ri co de serem qu o 

desvinculadas. Nesse sentido, o texto possui o objetivo lgo amblguo de resgatar memórl de um 
esp co. o surgim nto de uma id nridade urbana, para depois analisar como se deu a sua perd, e a ua 
recri ç o. 
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ont xlualizar a nostalgia, compreendendo-a como parte de um processo de 
profundas transformações e inclusive perdas. 

Nesse sentido é que se mostra a relevência de um determinado objeto da 
no talgia, que é a de um espaço público urbano. Pois sobre esta problemática 
Htchard Sennett, em O declínio do homem público, é bem preciso: no seu 
entender. como também no de autores como Marshall Berman, o espaço público 
~1o]e é um espaço morto, isto é, ele se destinaria à passagem, ao movimento, 
não à permanência. Trata-se assim, de uma perda de referências. 

Partimos, portanto, de uma busca destas antigas referências, em um 
movtmento que poderTamos apontar como parte do que Michel de Certeau, em 
"Le revenants de la ville", considera uma necessária reabilitação das narrativas 
dos pequenos lugares -as ruas, os bairros -, ciente de que são as narrativas 
urbanas - grandes, pequenas - que no dão acesso ao que a cidade é: 
mítica.t1 

As narrativas, em grande medida, fundam os lugares que permaneceram 
na memória ou foram retomados por ela. Desta forma. conduzidos em parte pela 
existência mitica da cidade e sua presença poderosa na narrativa urbana, 
partimos de um nome, uma referência espacial da antiga cidade: o Bar do Ponto. 
Era o nome de um lugar, um café, localizado no centro da cidade de Belo 
Horizonte-na Avenida AFonso Pena com a rua da Bahia - até o final dos anos 
trinta, tendo passado a ser também o nome do próprio cenrro da cidade, onde 
estava localizada a estação de bondes. Ou seja: tudo na cidade passava por 
ali: os bondes para todos os bairros, as pessoas, as conversas. 

A idéia que se pode ter através de crOnicas da época e mesmo posteriores, 
de quem viveu a época, é de que ali se desenvolvia uma vida social intensa, 
muito movimentada mas. ao mesmo tempo, construtora de um lugar da sociabi
lidade pública, um espaço para as conversas, para o café. 

Isto nos taz identificar não somente um contraste da cidade de então com 
a de hoje, em que os lugares são marcados pela transitoriedade - não sendo 
por acaso, portanto, que um lugar como o Bar do Ponto permaneceu por algum 
tempo como símbolo de determinado tipo de sociabi lidade- , como o fato de 
que não há muitos vestfgios do antigo centro da cidade: vestfgios que nos 
contem um pouco dessa história, enquanto memória, hábito ou mesmo arquite
tura.12, 

A partir da percepção de tal diferença entre os tempos e entre os espaços 

tl CERTEAU, Michel de. "Les rovonants de I vllle"' Tr verses 40. Paris: ~dltion du Centre Georges 
Pompidou. 1987. 

12 Enqu nto hábito. é d se notar que o café e su esquina - n o a mesma - contlnu m existmdo, em alg1ms 
sentidos, e m outros tug res Sobro as possibllidad s e Impossibilidades d repet1çêo ou continuidade 
de determinadas experiências urbanas ver: ,JACOBY. R. Os últimos intelectuais. São Paulo: Edusp. 
t990, p. 40 8 ó7. 
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ou, pelo menos, entre a semelhança enrre o que era dit? sobre o antigo '1111 0 
e a sua memória mais atual, nostálgica, surge a necesstdade de compreendt 1 

0 que se passou, ou seja, o que mudou na cida~e. e o porque da n?stalgia. - t 
seria uma memória contínua no tempo ou sena algo totalmente 1nventado n 

presente? 
O que é, no nosso entender, necessário compr~~nder é como est~ proces-

so, de fim de um espaço público , se deu espec tf1cament~, ou se1.a: d.esde 
sempre ele toi visto com nostalgia ou era, por outro lado, considerado tnevttável 
- como parte do progresso? . 

A questão que se impôe, portanto, é compreender o surgimento da nostal-
gia - e, mais do que isso, da memória dos lugares - , no contexto das 
transformações urbanas, que muito usualmente, segundo ~estaca Sennet e 
segundo confirmamos, são encaradas dentro de uma perpecttva que passa de 
um período a outro sem perceber as heranças, as permanências, os problemas 
decorridos das mudanças para a cultura urbana. Isso significa, como aponta 
Sennet, encarar a história da cultura urbana como experiência e não simples 
adaptação aos novos tempos. 13 

_ 

Assim procuramos uma perspectiva que compreenda de forma nao natu-
ral izada o~ processos urbanos mas também, por outro lado, não de forma 
puramente nostálgica - a nostalgia é parte do nosso objeto e não a nossa 
perspectiva - , pois, assim como os processos urbanos envolvem opções, a 
memória envolve seleções. 

Devemos esclarecer, entretanto, que embora tanto as transformações urba
nas como a nostalgia dos espaços públicos abordem vários aspectos - muitas 
vezes de fato entrelaçados, e muitas vezes confundidos - , fazemos a op~ão 
por situar a problemática de uma memória nostálgica. em um cont~xto de f1m , 
muitas vezes literal, de lugares do antigo centro da ctdade. Ou se1a: optaf!10S 
pelo fim dos lugares, muitas vezes tomados como símbolos, ao tnvés de anal tsar 
diretamente mudanças nos comportamentos e mudanças nas relações entre os 
citadinos. 

Assim, optamos por nos deter sobre a construção da memória de lugar~~ 
públicos em uma cidade- Belo Horizonte - e em um tempo- ~ais espect~l 
camente as décadas de 30 e 40 - , que dificultavam a permanenc1a de ta1s 
referências, não somente por ser este um processo vivido pelas cidades con
temporâneas em geral mas porque, desde a sua construção- Belo Hor~zonte 
foi a primeira cidade planejada do Brasil-, procurou-se adaptar Belo Honzonte 
a um ideal de metrópole que impossibilitava a permanência dos lugares: a 

t3 s NNETI,Richard. Odccllnlodohomompübllco. S oPaulo: Companhi da~ et s, 1989, p. 38.Como 
coloca 0 autor, ·· em nenhum outro lugar a teoria da crlsàhda aplicada à hlslóna hurnana resultou eni um 
efeito mais negativo do que no studo du cidade"' . 
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rd de deveria ser voltada para o futuro, a eterna juventude e mudança. 
Este contexto de transformações, denominado na década de 40 como 

"creio dos arranha-céus", passa a ser, desta forma, o alvo, ou o contexto, 
pnnctpal da nossa reflexão. Trata-se de uma época de muitas construções mas 
tambér:n de muitas de~oliç5es na cidade. Uma época, portanto, em que a 
memóna de certos anttgos lugares afiara nos jornais, conjuntamente a outros 
olhares ~ discurso~ sob:e o presente e futuro da cidade, ou seja: com outras 
perspectrvas, que já projetam a sua própria memória da cidade, memória esta 
que não inclui as antigas referências, lugares, não oficrais, pequenos, como 0 
Bar do Ponto. 

Este embate de perspectivas, olhares, memórias nos leva à necessidade 
de "ver para crer" na memória do Bar do Ponto e seu entorno. Por que nasce a 
!~adição? Por que permanece? Por que muda? Por que teme-se que o Bar tenha 
frm, naquele contexto de mudanças? Em que baseia-se a memória deste lugar 
~~ ' 

Tendo como objetivo a compreensão das bases históricas dessa memória 
é preciso pensar como lugares comuns, ou seja. ruas e esquinas, tornam-s~ 
r~ferência.~ tradicionai~: pontos de encontro e quad~os de memória de quem 
vrveu sua época áurea , tratando, portanto, das condtções de desenvolvimento 
da tradição e memória do lugar, e procurando entender como um lugar tão 
comum pode ter se tornado sfmbolo de uma época e da cidade. 

Situamos, desta forma, a existência desses lugares no contexto de uma 
cidade planejada, geométrica, sem verdadeiras praças, na qual a Rua da Bahia 
e o Bar do Ponto tornam-se lugares em que a vida pública da cidade acontece. 

Apo~tamos primeiram~nte para a hipótese, portanto, de que, ainda que 
_Belo Honzonte tenha nasctdo sob o signo da linha reta, e de uma memória 
t~ualmente planificada .. es~a cidade também acabou por possuir tradições 
ligadas a lugares. Ou se1a: atnda que se quisesse privilegiar uma memória oficial, 
monun;ental, o que acabou ganhando espaço, durante algum tempo. foi a 
memóna dos pequenos lugares, como a memória da rua da Bahia e do ponto: 
lugares do cotidiano, do vivido. 

Em suma, parece ter acontecido também aqui, de uma certa forma, o que 
FRANC.ESCHP 4 e outros. historiadores, como TOFFIN, 15 possuem como ponto 
de parttda em suas análises da memória urbana: a memória do vivido refaz 0 
espaço ainda quando uma cidade é planejada para ter determinado significado: 
os fatos de proximidade, ligados ao cotidiano mais do que ao monumental, 

14 íRI\NCE.SCHI, Franco. • a mémolrc des labor atores à Florence u début du XV siécl ' Annales ESC 
otombre-octobre 1990, n.S. ' 

111 lOFFIN, Gérard. 'L_a ville comme lexle. Sém ntlque de la ciré noyale cn Asie du Sud (note critique)'. 
Annales ESC, m i-1utn 1993, n.3. 
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constroem a memória. t: que a memória em questão é a dos lugares de enconli o, 
de movimento, de conversas, da centra lidade. 

Essa tradição vai surgindo e ocupando, por sua vez, as funções, o lugar, 
de outros espaços voltados propriamente, segundo o ponto de vista dos 
constru tores, para a convivência social. A idéia da qual estamos partindo é a de 
que em Belo Horizonte não somente não havia praças para encontros como a 
rua era aqui o espaço caracterfstico dessa sacia ilidade cotidiana. 

A tradição, portanto, é a das conversas de esquina. No caso, a esquina 
mais famosa por várias décadas é a do Bar do Ponto. t: o que podemos perceber 
em uma crônica que possui um sentido de memória já no infcio da década de 
30, e segundo a qual 

Sabe-se a 1mporttlncJa que os cafés representam na vida de relação de 
uma Cidade. Não há, com efeito, melhores lugares para uma tertúlia, uma 
reunião breve, um prazo dado. Por isso ó um velho hábito do belo-hori
zontino - como do brasileiro em geral - marcar enconlros com amigos 
nesses estabelecimentos citadinos. E o preferido, entre nós, há muitos 
anos, é justamente o Bar do Ponto, o mais antigo, mais central e durante 
algum tempo o único da nossa cidade Sua popularidade chegou a ser 
tamanha que o ponto em que está localizado e lhe forneceu o nome 
acabou por ser confundido com o próprio bar e vice-versa. 16 

Consideramos, entretanto, que, se o planejamento e o caráter previsfvel da 
cidade não impediram determinantemente, ou totalmente, o surgimento de 
tradições e memórias relativas a lugares, tornaram-se uma clara justificativa e 
legilimização para o fim destes mesmos lugares. A idéia de uma destinação dos 
espaços, e da destinação metropolitana para a cidade, é presente desde a 
fundação da cidade, mas ressurge, vigorosa, com o historiador 1\bílio Barreto no 
principio da década de trinta e, principalmente, com a coluna "A Cidade", do 
jornal Folha de Minas, já no final da década. 

Mas, voltando ê gestação da memória do lugar, percebe-se que, embora a 
memória que se desenvolve em relação ao Bar do Ponto esteja relacionada com 
o fato deste ter sido um lugar do uso, cotidiano, um lugar do vivído, 17 pode-se 
dizer também, especialmente no que diz respeito à rdéia de uma continuidade 

16 Minas Gerais, 29 de agosto de 1931. 
17 E, nesse sentido, compariJihamos as Idéias de Halbwachs ou sei : trata-se de uma memóna que é gerad 

por um ceno • utom tl"mo coletivo' , ou melhor. parte-se d anti as práticas do espaço. das qu is o 
repetiç o habitual , depois da um longo t mpo, constitUI em tmagem Interior do espaço e do quadro d 
m mOna coletiva. Cf. NAMER. Gérard Mémoire et societé, Ubrairie das Méridlens. Kltncksieck et Cil 
1987, p. 121 . 
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dessa memória, que a tradição e principalmente a memória dos lugares- do Bar 
do Ponto- vão se tornando uma instituição e uma recriação. Uma construção, 
enfim, que se encaixa mais no conceito operacional de lugar de memória (um 
lugar que constrói a memória), defendido por Nora, 111 do que puramente um 
lugar que, por ser ou ter sido um lugar do vivido, torna-se quadro da memória. 

Nesse sentido, pode-se dizer que uma coluna de jornal denominada Bar 
do Ponto, que surge no princfpro da década de 30, não somente possui o nome 
do Bar mas institui o nome do Bar como referência e legitimação de um costume, 
que para nós seria o do exerc!cio da palavra. 

De qualquer forma - mesmo sendo em part um monumento, uma home
nagem -, o que esta memória/imagem do lugar con lrurda pela coluna Bar do 
Ponto está nos dando é uma individualização do espaço e também do tempo 
em uma época em que começa a haver um homogeinização do espaço: 
trata-se de um sinal de que o lugar estava sendo avaliado de forma diferente. A 
memória do lugar está agora lamb m no iornal O lugar torna-se definitivamente 
um lugar de memória, através do qual manrfesta- e um desejo de memória, e 
não somente um quadro de memórra, puramonle spontêneo, sendo que uma 
memória-homenagem como esta n ··o uma mJtural derivação da outra memória, 
repousada m uma tradiçao. 

A criação desta memória do lugar arece inserir-se, portanto. no processo 
de mudanças lo ual com ça passar a cidade 1á nas décadas de 20 e 30. 
através do qual o centro não é mais o mesmo mas, principalmente, não deve 
ê-lo: há projetos de reformas urbanas na oi dade, com uma preocupação em 

modernizar e ampliar seus limites. 
Agora, não somente o centro deve ser outro - a Praça Sete - como o 

panorama de toda a cidade deve ser outro. Uma nova imagem da cidade deve 
ser criada: a imagem de um novo espaço conjugada a um novo tempo. Há uma 
preocupação com a construção de uma imagem de progresso para a cidade e 
a exploração da idéia de destinação metropolitana de Belo Horizonte. É o que 
percebemos sobretudo com a análise da coluna A Cidade, do jornal Folha de 
Minas, entre o fim de 1937 e 1942. Neste espaço jornalíslico de presença 
cotidiana e imagem neutra será desenvolvida o que denominamos uma pers
pectiva panorêmica da cidade, que percebe a cidade em uma ampla drmensão 
espacial e temporal: à distância. 

A valorrzação da crdade em termos panorâmrcos - em uma perspectiva 
espacial e também temporal, na medida em que a idéia de uma destinação 
metropolitana se sobrepõe ao presente -é a marca deste perfodo - situado 
entre meados da 30 a meados da década de 40- , conhecido posteriormente 

18 NORA, Pierre. Les lieux de mémolre 1: La RepúbliqLIB. P ris. E:dltion Galllrnard, t984 
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como "ciclo dos arranha-céus". Estes úllimos, embora na verdade não tão altos, 
o eram para os padrões da época, além do que não somente houve um 
crescimento vertical como também horizontal. Assim, o perrodo é conhecido 
também como sendo de um "surto de construçOes". Segundo um cronista da 
coluna A Cidade em agosto de 1938: 

Belo Horizonte é, antes de mais nada, a cidade da picareta e dos 
andaimes. Habitante algum pode se lembrar do dia em que a Avenida 
Afonso Pena esteve quietinha, sem o calçamento revolvido em algum 
trecho, sem as lâmpadas vermelhas av1sando, de noite, a existência de 
buracos e dos tropeços de uma obra qualque1 E toda a cidade é uma 
sucessão de obras, públicas e particulares, de trabalhos de aterros, de 
pavimentação, de distensão das redes svbterr~neas de esgotos, da 
água, dos telefones. E o panorama urbano está salpicado de amarelo das 
construções, com caixotes de made1ra que moldarão o cimento armado, 
se levantando, de todos os pontos, cada vez mais altos. Essa atividade 
febril resulta na média de lr~s prédios diários. 19 

Neste contexto percebemo sobreludo o discurso. o olhar e a imagem da 
cidade que acompanham e legitimam esse processo de construções e demoli
ções, tanto quanto contrastam com as imagens que surgem com a evocação 
de lugares que, no mesmo contexto, estão sendo demolidos ou abandonados 
entre eles o Bar do Ponto. 

Devemos dizer, entretanto, que as novas perspectivas da cidade não 
apenas contrastam com estes Oltimos mas, numa cer ta medida, os domrna, os 
submete: há uma preocupação com a fachada. higiene, limpeza que as coisas 
velhas, segundo este discurso, não poderiam possuir. A ênfase das propostas 
dá-se em torno das construções dos novos edifícios públicos e a descoberta de 
novos recantos da c idade. As vistas panorêmicas, uma perspectiva já bem 
conhecida da cidade, são agora retomadas para além da idéia de um "miradouro 
dos céus", do seu belo horizonte ao entardecer e talvez mais no sentido 
apontado por Sevcenko no surgimento da metrópole moderna· 

Olhada ao rés-do-chão a cidade se dissolve em fragmentos, cuja disper
são infinita é sumamente desgradável. Vi ta. descrita ou,., presentada de 
um ponto elevado, ela se tona um emblema abstnEI Io imediatamente 
apreensfvel. 20 

19 "A Cidade" . Folha de Minas. 24.08.1938, p·3. 
20 s VCENKO, Nicolau. "Perfis Urbanos Terrrveis em d r Ali n Poe" . Revista de História. 1985. p .80 
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r ode-se notar também que, se é o espaço que está em transformação, a 
1cl .1 que a sustenta é a do tempo que corre, que age: está sendo gerada a idéia de 
uma volubilídade fisionômica para a cidade. Segundo o colunista d'A Cidade, 
m dezembro de 1939, ''o tempo em Belo Horizonte não tem a mesma marcha 

quotidiana das outras cidades e regiões", pois "aqui os anos se duplicam, se 
multiplicam até". Assim, "Em quarenta e um anos os mineiros fizeram na capital 
um trabalho que demandaria normalmente oitenta e dois anos ou mais." 21 

Essa idéia de mudança permanente ganhou terreno a ponto. inclusive, de 
tornar ambiguos os próprios olhares nostálgicos dos lugares, pressionados entre 
as imagens de "ruínas evocadoras" e "imagens em liquidação". Porque é certo, 
para grande parte dos contemporâneos, que Belo Horizonte torna-se "a mulher 
volúvel", cujo contraste é Ouro Preto, este sim um lugar apropriado a uma 
memória- enquanto Belo Horizonte possuiria outra função, que é a de trazer o 
progresso para a região. 

Isto não significa, entretanto, que não exista, nesta panorâmica perspectiva 
da cidade, uma preocupação especifica com a formação de uma imagem 
permanente, contrnua da cidade. Ao contrário, a imagem de cidade jardim 
(preocupação com a arborização, sobretudo na avenida Afonso Pena) é conti
nuamente renovada. Mas o interessante em relação a esta imagem é que ela 
condiz até certo ponto com as transformações urbanas, ao menos teoricamente 
- uma vez que na prática, quando se julgou, mais tarde, necessário para o 
progresso da cidade, também o ideal de cidade-jardim for colocado em cheque, 
ainda que não a idéia de sua continuidade. 

Já a memória do Bar do Ponto, um lugar público, contrasta não apenas com 
os olhares panor~micos como também com a memória de Ouro Preto o monu
mento, e a da cidade vergel, a imagem. É digno de nota que há um ~entraste, 
também, com a memória de um outro lugar antigo e demolido na mesma época, 
como o prédio dos Correios, um lugar considerado velho e ultrapassado, sem 
função alguma; em contraste com o prédio dos Correios, o "Ponto" significa o 
passado e a principal tradição da cidade. Quando do anúncio do fechamento 
do Bar do Ponto, em abril de 1940, destaca-se, em várias ocasiões, que, como 

Ponto de referência na vida da cidade, ponto de encontros, ponto de 
negócios, o Bar do Ponto atravessou [trinta e quatro anos} da história da 
Capital. passando de proprietário a proprietário, mas conservando-se 
sempre, acima de tudo, uma instituição essencialmente popular, 
quase propriedade do públlco.22 

21 ''/\ Cid de·. Folha de Minas, 05. 12.1939. 
i' Folha d Minas, O de abril d 1940. 
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Contudo, a memória do Bar do Ponto, embora muilo mais afetiva- trata-se 
do ponto de encontro da cidade, muito mais difícil de descartar do que a do 
prédio dos Correios-não é homogênea, isto é: é não somente múltip la, ou seja, 
há dúvidas sobre se o lugar permanece o mesmo, acompanhou as mudanças 
da cidade, ou decaiu; se sua tradição estava apenas no seu nome ou continuava 
viva, se era a memória de uns ou de todos. Esta memória do Bar do Ponto é 
também ambígua; lamenta-se a possibil idade do seu fechamento mas sonha-se 
apenas com a memória do seu nome. Assim, pode~se dizer que está longe de 
ser uma memória puramente nostálgica 

ntretanto, o próprio desejo de memória do lugar (com a ausência, não física 
mas social do lugar), também será colocado em questão pelo próprio processo 
de aceleração e ampliação das transformações. 

O que é preciso compreender é que estam mória, este olhar em parte 
nostálgico e parte conformista, assim como outros olhares mais explicitamente 
progressistas (embora deva ser dito que raramente Iconoclastas) estão situados 
no contexto de uma cidade que vive em uma eterna reforma urbana, considerada 
adequada a uma cidade voltada para o fu turo. Naquele momento, explica-se a 
nostalgia unicamente pelo eterno conflito entre jovens e velhos, entre a cidade 
jovem e velha. 

Ainda assim, no nosso entender, parece haver lampejos de uma crítica 
contextualizada, e nao no sentido do conformismo, do processo de demolições na 
cidade. Assim situamos as observações do cronista Salles, que em dezembro de 
1940, a partir das ruínas do velho ediffcio dos Correios avalia com lucidez a 
generalização das demolições em uma crônica denominada "Ruínas Evocadoras": 

Desde que vivo em Belo Horizonte (e já vai distante o dia da minha 
cJ1egada)1 nunca pude ver a cidade com a sua feiçào definitiva, a cidade 
acabada. Se por um lado isto nos traz a impressão de desenvolvimento, 
de progresso, dá-nos, em compensação. uma grande nostalgia, pelo 
temor muito justificável de não ser para os nossos olhos o espetáculo 
encantador da cidade perfeita, como finalmente há de ser para o futuro. 
Entretanto, enquanto os operários trabalham na construção dos prédios, 
no alfa/tamento, aberturas de ruas e mais ruas, a gente fica olhando o 
seNiço dístrafdo e o tempo vai passando, dando~nos a saUsfação de dizer 
um dia que tudo isto há de acabar; para vivermos em paz, na cidade 
perfeita e acabada. O que nào é agradável é ver a impassibilidade dos 
muros. Em minha imaginação, vive a impressão teimosa daquele velho 
casarão dos Correios, hoje substituído por uma parede de tábuas.23 

23 Folha de Minas, dezembro de 1940. 
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I 'ili l é uma consideração rara nos jornais da época: não devido à sua 
r1o 1.11 1 mas à sua percepção da recorrência das demoliçOes e construçOes 
c t UI n cidade sempre comprometida com o futuro. 

Mas, por outro lado, passa a haver também, e de forma mais dominante, a 
r ocupação com uma memória apropriada para uma metrópole, ou futura 

r 11 trópole. E não somente em termos do que deve ser registrado, guardado e 
.xposto como memória, mas também com o como guardar a memória, 

Nesse sentido, consideramos não ter sido por acaso que o Museu de Belo 
Horizonte, fu turamente denominado Ablllo Barreto, surge no inlcio da década de 
quarenta, período no qual, com Juscelino, se aceleram os chamados lineamen
tos da metrópole. 

E não é à toa que, em torno do museu, investiram-se espectativas na forma 
inclusive de grandes projetos. 

En(retanto, ainda que o museu, segundo nos diz Mumford, deva ter por 
função substi tu ir "a pirâmide de restos" na qual pode se transformar a cidade24 
- ou seja, deva ser o lugar ideal para a memória urbana na medida em que 
deixaria livre a cidade para outras funções-, também este lugar, o museu, ao 
menos aqui - acabou não sendo investi do nesse senti do. 

Mas, ainda assim, é interessante atentar para a importânc ia dada ao museu 
naquela ocasião. Podemos dizer, inclusive, que o museu seria de fato um 
monumento à metrópole, na medida em que, por exemplo, não apenas Jusce
lino planejava, pouco tempo depois da inauguração do museu, em 1943, 
reservar a casa da fazenda do Leitão para "as causas do arraial extinto", como 
considerava "que ainda deveriam ser contruldos, por Niemayer, "quatro pavi
lhões em estilo moderníssimo" destinados propriamente às relfquias da me
trópole.25 

Também Otacíl io Negrão de Lima, já em sua segunda gestão, em 1948, 
propunha a construção, no denominado "Parque Curral d'EI Rei", de uma capela 
que seria miniatura da extinta Matriz e "um prédio exatamente igual àquele em 
que funcionou o escritório central da Comissão Construtora e onde se instalou 
a Prefeitura em 1898".26 

Este era o ideal de memória urbana então. Cabia ao museu construir uma 
memória para a cidade, fornecendo-lhe uma origem, porém com a explicite 
alusão à novidade da cidade, sua identidade como metrópole. 

Assim é que, enquanto isso, os antigos cartões-postais, lugares ou monu
mentos urbanos, sobretudo aqueles que compunham a Rua da Bahia, vinham 
desaparecendo, entre eles o Teatro Municipal, substituído pelo Cine Metrópole 

24 MUMFORD, Lewls. A cultura das Cidades. Belo 1-!orlzonte: Itatiaia. 1961 , p. l\62-63. 
25 "Museu Histórico de Belo Horizonte• Revista Belo Horizonte, setembro de 1944. 
26 Prefelrura de Belo Horizonte. Relatório de 1948, p. 16. 
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em 1942, e a antiga estação de Bondes, demolida em 1946 e lembrada, no 
cinquentenário da cidade, em 1 47, como ai o da cidade antiga (que possuía 
função apenas na cidade antiga), assim como o Bar do Ponto, apontado, em 
1947, apenas sete anos após o seu fecham to, como um pequeno café de uma 
pequena e provinciana cidade 

É digno de nota que sua "memóna", obr viv ndo no nome de uma coluna 
de jornal, endossa e esclarece este esquecim nto, quando seu cronista refere
se da seguinte forma à história de B lo Horl70n l "( .. )Fo tes triunfando, os anos 
correndo, mas tu esqueces o passado, po1 que é futuro" 21 

O Bar do Ponto, desta forma, é algo remoto, esquecido, ainda que a Rua 
da Bahia ainda fosse considerada, segundo um com nt rr ta tam ém no cin
quentenário, "a mais importante da Capi tal, "pela r a/idade e por força da 
tradição". Tal registro, entretanto, já nos par c algo lorçado. 

Pois em termos gerais, os lugares de memó1 ia são outros os monumentos 
e os fragmentos da metrópole. 

Aqui os fragmentos, vestlgios involuntárros da istória, são apropnados por 
um discurso que busca a forma da cidade que se quer metrópole: "( ... )Porque 
Belo Horizonte é uma metrópole ... e porque as metrópoles são feitas ... reta
lhos ... pedacinhos ... detalhes ... FRAGMENTOSt .. ," 28 

Procura-se, portanto, fazer do próprio fragmento, da fragmentação da 
cidade, um monumento à cidade, algo feito para durar enquanto narrati va, 
fotografias, representando a tão desejada metrópole. Mas os monumentos são, 
sobretudo, as grandes obras do período que, como aponta BRESCIANI, referin
do-se às reformas urbanas nas metrópoles na segunda metade do século XIX, 
fazem parte de uma preocupação em instituir "uma nova era".29 

Mas paralelamente, e, sobretudo, posteriormente, começa-se a questionar 
o ri tmo das transformaçôes urbanas e a conl!nua carência de lugares - pontos 
de encontro - que não foram substituídos pelas construções (ausência de 
praças, teatros), assim como se começa a refletir sobre as oonsequências da 
ausência desses pontos de encontro para a cidade. A idéia de cidade perfeita, 
da "cidade certa" de Monteiro Lobato, da destinação metropolitana da cidade 
cede lugar, em parte, a um questio am nto da "cidade g ométnc '', da cidade 
que, como observa o geógrato Roger Teuliêr s m meados da década de 
cinquenta, não possui praças fei tas para enconlros.30 

Ao fi nal da década de 50 a Rua da 111 lé er considerada não somente 

27 I recho extraldo da coluna "Bar do Ponto". Diário d Tard , lü ti OllhJbro de 1948. 
28 Revista Social Trabalhista, 1947, p.5. 
29 BR SCIANI. Maria Stoll Martins "Metrópole as 1- c s cio Munstro Urbano (as o idades do século XIX) 

Revista Brasileira de História. vol. 5, rLS/9 Sêo f'a•Jio, 1 I 811/ br 19A5. 
30 TEULIERES. Roger. Étude de geograph e urbalne, (Thó., prtnolp lo pour le doctorat es-lettres soutenu 

en 1956) Saigon· lmprfrn ri Huong Van , 1961 (dois v rum s) 

145 



o assado mas sensivelmente descaracterizada quanto aos vestrgios 
passado: a rua principal torna-se, talvez por essa razão mesma, a primeira 

rua a desaparecer. 
Mas não somente o espaço como também o tempo era considerado outro: 

a mudança dos lugares tornara-se profunda aos olhos dos contempor~neos . E 
também aos nossos. Segundo Drummond. na ocasião em que o prédio do Bar 
do Ponto é demolido, em julho de 1959, o lugar não era mais um entre outros 
mas refembrado como ' 

o ponto público onde mais se conversa, para onde converge toda vida 
dos bairros. e de onde se irradiam todos os comentários e notícias ( .. .} 
Velho ponto prestigioso, a tribuna geral, a academia leiga onde política, 
literatura e vida alheia, antigamente eram passados metodicamente em 
revista, com vagar e ma/feia mineiros, entre os bondes, dois chopes, dois 
cafezinhos sentados. 31 

Mas apesar da notada irreversibi li dade dessa transformação, ou por isso 
mesmo, um novo tempo de nosta lgia começa - porém de forma bem mais 
definitiva, mais desejada. A questão, entretanto, é que a possibilidade de volta 
é também bem mais difícil. 

Por isso é que, ao procurarmos refleti r sobre a nostalgia atual da rua da 
Bahia e o tipo de memória viva, ou revi talização, que se deseja para este lugar, 
acabamos por uma recusa, ou crítica, desta proposta. 

~ que este lugar como um todo não existe, assim como aquele tempo, seus 
costumes, sua sociabil idade não existem mais. Além disso, outros lugares 
antigos no próprio centro existem, outras necessidades, presentes, também 
existem e outros tipos de memória são possíveis e necessários. 

. o risco de se transformar uma rua em uma reinvenção do passado, uma 
cont1.nuação do passado não garante, não traz de volta um espaço público 
perd1do. Procurar apagar as rupturas com o passado é sempre questionável. 
Mais interessante, talvez, eja investir em uma memória conJugada e informada 

ela história da cidade, m pret nsões eternas. 

31 ANDRADC, Carlos Drummond de. "lmag ns m lquid ç o'. In Correio da Manhã, 02.07 1959. 
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RESUMO Tentativa de avaliação crítica da historiografia brasi leira produzida 
nos últimos 20 anos destacando aspectos como o impacto causado pelos cursos 
de pós-graduação em História e as transformações teóricas, metodológicas e 
temáticas ocorridas ao longo do perfodo. O texto baseia-se nos levantamentos 
e análises do Centro Nacional de Referência Historiográfica e aponta para a 
signifi cativa profissionalização da área nas últimas duas décadas . 
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1 Trabalho apresentado na mesa-redonda sobre a América do Sul no "Congre~o In rnacional America 
Latina y el Caribo: Dos Décadas de Reflexión Histórica", da ADHII..AC, no M xtco. em 31 do maio de 
1994. 

2 As reflexões seguintes s· o fruto dos trabalhos desenvolvrdos pelo Centro Nacional de Referência 
Historiográflca do Departamento de História da Universidade Fed ral d Ouro Preto. criado ern 1993. 
O CNRH ob1etiv , prlmordi lrnont , r unir, cl ssflic r e dlvul r r 91 lios dos trabalhos do hlslória 
ptoduzidos no Brasil. bem corno propor análises historiogréfi cas. ~coordenado pelo Professor Ronald 
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Professor Carlos · uilherme Mola. do Dep rt m nto de 111 tórl d Univ rsid d S o Paulo. P ra a 
eletivaç!!o d suas raref s, o CNRH vem obtendo o apolo do Conselho Naclon I de Desenvolvrmento 
Científico e Tecnológico (CNPq) e da Fundação de Amparo 11 P sqursa do Estado de Mrnas Gerais 
(FAPEMIG). 
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