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EDITORIAL 

 

Nesta edição, a REAPCBH traz o Dossiê “A relação da cidade com os rios”, com 

o objetivo de promover reflexões sobre como a sociedade se relacionou com os rios de 

Belo Horizonte ao longo do tempo, mostrando como essa relação se transformou desde o 

início da cidade até os dias de hoje, pensando seus múltiplos aspectos. A discussão sobre 

essas relações é de suma importância, pois cada vez mais a questão das inundações está 

mais presente, além de trazer à tona outros debates como a revitalização dos rios, a 

proteção de nascentes, a permeabilidade do solo, o saneamento, o abastecimento, dentre 

outros aspectos a serem refletidos pela sociedade. 

Iniciamos o dossiê pelo artigo da geógrafa Ana Carolina Andrino de Melo, que 

trata da história social dos rios no processo de produção do espaço de Belo Horizonte, 

refletindo sobre as intervenções realizadas nos cursos d’água da cidade. A pesquisa 

identifica alguns dos discursos e práticas usados para a legitimação das mudanças na urbe, 

bem como o papel do poder público e do saber técnico nesse contexto.  

Partimos para o artigo de Danilo Almeida, que recupera, historicamente, o 

processo das obras de saneamento urbano durante a construção de Belo Horizonte. 

Segundo a pesquisa apresentada, vários fatores impactaram o saneamento na cidade, 

como doutrinas e teorias vigentes (higiênicas, urbanas e médicas), partidarismo técnico-

científico, questões políticas, socioeconômicas, socioculturais e ambientais.  

Na esteira das discussões sobre as obras de saneamento da cidade, o artigo de 

Álvaro Sales traz fotografias que retratam obras de saneamento realizadas em Belo 

Horizonte em 1929, da Coleção João Gusman Júnior, do Museu Histórico Abílio Barreto.  

“A problemática sobre a ocupação da sub-bacia hidrográfica do Córrego Acaba 

Mundo – Belo Horizonte/MG” trabalha a formação da Vila Acaba Mundo, às margens 

do curso d’água. A pesquisa apresenta o resgate do processo de ocupação, junto à 

historicidade da Vila Acaba Mundo, concomitantemente, com a percepção dos moradores 

quanto à ocupação e os impactos socioambientais ali presentes, por meio de entrevistas. 

O artigo de Vitor e Erika traz uma perspectiva atual da relação do poder público 

com a população, que passa a participar das decisões relativas à cidade. A pesquisa mostra 

como, na década de 1990, após a redemocratização, essa relação do poder público, em 

especial do poder municipal, com as populações ribeirinhas tomou conotações 
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democráticas levando em consideração a participação da sociedade civil no âmbito das 

políticas habitacionais.  

“Contradições entre as ações públicas municipais de controle de inundações e as 

de proteção de sistemas hídricos em Belo Horizonte (MG): o caso do Parque Ecológico 

do Brejinho”, outro artigo que integra nosso dossiê, provoca uma reflexão no leitor sobre 

as contradições e incompatibilidades entre as ações do poder público municipal relativas 

ao controle de inundações e a proteção de sistemas hídricos, apontando a necessidade de 

novos avanços, a partir do estudo de caso da criação do Parque Ecológico do Brejinho.  

Finalizamos o dossiê com dois artigos que apresentam projetos que se voltam para 

a questão da cidade e seus rios, no que diz respeito à relação com a memória, a arte e a 

educação. O artigo de Fabiana Abaurre propõe aos leitores a reflexão sobre os rios 

invisíveis da cidade, numa abordagem baseada na arte e na memória, por meio da 

apresentação do projeto Nessa Rua Tem um Rio. Já o artigo de João Pedro, Lussandra e 

Guilherme apresenta o projeto de extensão Mapeamento e Monitoramento 

Geoparticipativo de Microbacias Hidrográficas, realizado na microbacia do córrego João 

Gomes Cardoso em Contagem (MG), o qual envolveu universidade e escolas públicas, 

utilizando-se de diferentes recursos didáticos para abordar temas que envolvem os rios 

urbanos. 

Para além do dossiê temático, esta edição da revista também traz artigos que 

discutem outros temas referentes à cidade de Belo Horizonte. Mauro Luiz da Silva, em 

seu artigo, estuda o deslocamento dos negros do centro do Arraial do Belo Horizonte em 

direção às periferias da capital, para isso, vale-se de documentos históricos, depoimentos 

e entrevistas, e busca relacionar a história da Igreja do Rosário com a iconografia da Igreja 

das Santas Pretas. O artigo de Patrícia Costa de Alcântara traz um estudo sobre os 

processos trabalhistas entre 1939 e 1945 e analisa como a crescente xenofobia instaurada 

no Brasil durante a Segunda Guerra Mundial teve reflexos nas relações estabelecidas 

entre patrões imigrantes ou descendentes de imigrantes e empregados nacionais e vice-e-

versa, o que originou dissídios trabalhistas pautados pela distinção entre brasileiros e 

estrangeiros, permeados por nacionalismo e discriminação.  

Já o artigo “Rua dos Caetés: entre o espaço e o patrimônio” faz uma incursão ao 

passado da cidade até os dias de hoje pensando a Rua dos Caetés, as mudanças no espaço 

e nos usos, bem como a relação dessa via com a identidade da cidade. Na esteira das 
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discussões sobre a região central de Belo Horizonte, o artigo “O patrimônio cultural em 

áreas centrais revitalizadas: o caso do Cine Brasil em Belo Horizonte” traz uma reflexão 

sobre a reabertura do Cine Brasil, como um equipamento cultural, e a relação desse 

espaço com as dinâmicas de seu entorno. Esta edição conta ainda com o artigo 

“Marcenaria italiana na fundação de Belo Horizonte”, que aborda aspectos relativos à 

história do design em marcenaria na cidade, sugerindo pesquisas sobre a indústria 

moveleira em Belo Horizonte.  

O trabalho da historiadora Maria Lúcia Prado Costa e da geógrafa Marina 

Rozendo Silva traz uma revisão do Índice dos lotes urbanos do Arquivo Público da 

Cidade de Belo Horizonte, aperfeiçoando a obtenção de informações a fim de facilitar o 

acesso aos registros por pesquisadores e cidadãos. Também se discute neste número da 

revista as formas de participação política do movimento social Levante Popular da 

Juventude e os mecanismos utilizados para a mobilização política em Belo Horizonte, 

pesquisa da socióloga Rafaela Pinheiro Melo Goulart. Já o artigo de Gustavo Augusto 

Andrade de Oliveira trata do Conjunto Arquitetônico e Paisagístico da Pampulha e como 

esse espaço é apropriado pelos cidadãos, com base no aporte teórico-metodológico na 

fenomenologia da Geografia Humanista. Encerramos a seção de artigos com o trabalho 

“Epitáfio: a floresta se despede da cidade? ”, que já propõe em seu título a reflexão da 

relação da cidade com o meio ambiente. O artigo foca a Mata da Izidora e discute os 

fragmentos florestais urbanos, bem como caminhos possíveis para a coexistência entre 

natureza e cidade. 

Na seção “O Arquivo na Sala de Aula” apresentamos duas propostas pedagógicas, 

que podem ser realizadas em sala de aula por professores e educadores, que usam 

documentos de diferentes gêneros. Em consonância com o dossiê da revista, temos uma 

proposta que propicia a discussão, em sala de aula, da relação da cidade com os rios. A 

outra proposta discute a invisibilidade das mulheres nas fotografias da Comissão 

Construtora da Nova Capital (1894-1896).  

Para encerrar esta edição que trata da relação da cidade com os rios, temos a 

entrevista de Alessandro Borsagli, especialista na história dos rios da capital mineira. 

Nessa seção, o geógrafo discorre sobre a relação do poder público com os rios, passando 

por questões como saneamento, abastecimento e preservação do meio ambiente. Por fim, 

desejamos que nossa revista proporcione aos nossos leitores um percurso de leitura 
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permeado de reflexões sobre os diversos aspectos de Belo Horizonte, em especial sobre 

a forma como nos relacionamos com o meio ambiente nas grandes cidades.  



 Dossiê  
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REFLEXÕES SOBRE A HISTÓRIA SOCIAL DOS RIOS NO PROCESSO DE 

PRODUÇÃO DO ESPAÇO DE BELO HORIZONTE 

 

MUSINGS ON THE SOCIAL HISTORY OF RIVERS ON THE PRODUCTION 

OF SPACE IN BELO HORIZONTE 

 

Ana Carolina Andrino de Melo*1 

 

RESUMO 

A partir da percepção cotidiana da relação constituída entre os moradores de Belo 
Horizonte e os rios da cidade, a pesquisa que originou este artigo buscou investigar o 
processo histórico de integração dos cursos d’água ao tecido urbano, identificando nele o 
alcance da produção do espaço e a criação de necessidades sociais na urbanização. Com 
suas especificidades, Belo Horizonte é uma das cidades modernas em que a relação com 
os rios foi marcada pela degradação e ocultação do elemento hídrico da paisagem, 
levando consigo possibilidades de apropriação do espaço de vida. Assim, buscou-se 
analisar historicamente as intervenções e obras sanitárias de forma intrínseca à evolução 
socioespacial da cidade, considerando principalmente o papel do saber técnico na 
produção social da natureza no meio urbano, tendo como objetivo contribuir para 
compreensão dos processos que, atuantes na urbanização de Belo Horizonte, são 
determinantes para a relação que constituímos com a natureza. 
 

Palavras-chave: Produção do espaço. Rios urbanos. Belo Horizonte. 

 

ABSTRACT 

From the daily perception of the relationship between the residents of Belo Horizonte and 
the city's rivers, the research from which this paper originated sought to investigate the 
historical process of integration of the watercourses and the urban fabric, identifying the 
reach of the production of space and the creation of social needs in urbanization. 
Considering its particularities, Belo Horizonte is one of the modern cities whose 
relationship with their rivers was marked by the degradation and concealment of the water 
element from the landscape, doing away with possibilities for appropriation of the living 
space. Thus, we sought to analyze historically the interventions and sanitary works 
intrinsically to the socio-spatial evolution of the city, considering the role of technical 
knowledge in the social production of nature, aiming to understand the processes that, 
acting in the urbanization of Belo Horizonte, are decisive for the relationship we 
constitute with nature. 
 

Keywords: Production of space. Urban rivers. Belo Horizonte. 

                                                           
*Geógrafa formada pela Universidade Federal de Minas Gerais. Mestre em Geografia e Organização do 
Espaço pela UFMG. Gestora Ambiental na Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável de Minas Gerais. E-mail: ana.melo@meioambiente.mg.gov.br. 
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Introdução 

 

A pesquisa que originou o presente artigo procurou abordar o processo histórico 

de formação socioespacial de Belo Horizonte sob o enfoque específico da integração dos 

rios ao tecido urbano, no período que se inicia na fundação da capital e se estende até os 

dias atuais. Buscou-se contribuir para a compreensão dos sentidos da radical 

transformação destes elementos da paisagem e para questionamentos sobre a relação dos 

moradores da cidade com os rios – uma vez que os belo-horizontinos predominantemente 

ignoram a riqueza hídrica de seu território e veem nos córregos que ainda correm a céu 

aberto quase sempre um incômodo, sem refletir sobre suas possibilidades de recuperação 

e apropriação cotidiana (MELO, 2017)2. 

A natureza não é somente a base física sobre a qual nossas atividades se exercem 

e da qual dependem. Ao buscarmos compreender a produção social do espaço, a natureza 

do mundo se mostra também e principalmente como produto da atividade que realizamos, 

das relações sociais e de todas as representações necessárias à reprodução da sociedade 

capitalista moderna. Por isso, entende-se que a relação da cidade com seus rios conta a 

história da própria cidade, marcada por contradições e conflitos. 

Dois importantes cursos d’água correm pela capital mineira até alcançarem o Rio 

das Velhas, maior afluente do Rio São Francisco, fornecendo-lhe um poluído fôlego. O 

Ribeirão Arrudas meandra de Oeste a Leste, chegando até o município de Sabará, 

drenando antes bairros de ocupação antiga, incluindo a região central projetada pelo 

engenheiro Aarão Reis. Sua bacia abriga córregos que nascem no município vizinho de 

Contagem, no divisor situado entre as bacias do Rio das Velhas e do Rio Paraopeba. 

Abarca também toda a porção Centro-Sul da capital, onde vários rios menores, que 

nascem nas vertentes da Serra do Curral e da região do Barreiro, atravessam áreas 

densamente ocupadas e descem até o vale do rio principal. Já o Ribeirão do Onça ganha 

esse nome no ponto em que outros córregos se unem, após atravessarem também parte do 

                                                           
2 Pesquisa de mestrado em Geografia e Organização do Espaço realizada no Programa de Pós-graduação 
em Geografia da UFMG, sob orientação do Prof. Dr. Sérgio Manuel Merêncio Martins e da Profª. Drª 
Doralice Barros Pereira. Apoio financeiro: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(CAPES). 
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município de Contagem, a região da Pampulha e toda a porção Norte e Nordeste da 

capital, em geral ainda menos adensada e de ocupação mais recente, formando uma bacia 

também extensa e ricamente drenada.  

Nesses caminhos, os rios, como agentes modeladores e vitalizadores do espaço, 

formaram sua bacia, da qual dependem para “viver”. A atividade social formou então seus 

territórios neste espaço, por meio de sucessivas transformações. Em Belo Horizonte, por 

meio da utilização da técnica buscou-se substituir os elementos aparentemente 

imprevisíveis da natureza na e pela produção de um espaço controlável, adequado, limpo, 

livre para a circulação. Para os rios, basicamente o único destino projetado era o 

tratamento de fundos de vale a partir de obras de canalização e avenidas sanitárias. A 

paisagem da área central da cidade, que fora projetada pelo urbanismo fundador da capital 

ao final do século XIX, é marcada por tais opções, assim como as periferias para onde a 

infraestrutura urbana se expande, e, ainda, as áreas consideradas “degradadas”, objeto de 

projetos de “revitalização”, “recuperação” ou “renovação”. 

Já a partir de iniciativas e debates mais recentes, principalmente a partir do final 

da década de 1990, a questão das águas urbanas vem sendo visibilizada em muitas cidades 

brasileiras, como Belo Horizonte3, e não são raras as pesquisas que têm se voltado para o 

estudo dos rios presentes/ausentes no meio urbano4. São muito importantes as ações 

mobilizadas pelos movimentos atuantes em Belo Horizonte e as informações e reflexões 

levantadas por tais pesquisas, tornando possível se conhecer os grupos sociais 

                                                           
3 Nos anos mais recentes, presenciamos o surgimento de movimentos de crítica e de busca por alternativas 
aos moldes em que se insere o tratamento destinado aos cursos d’água em Belo Horizonte. Na capital e na 
bacia do Rio das Velhas, há importantes atores sociais empenhados em alcançar participação nas políticas 
públicas, por meio, principalmente, do Projeto Manuelzão, do Conselho Comunitário Unidos pelo Ribeiro 
de Abreu (COMUPRA) e dos Comitês de Bacia Hidrográfica (CBHs). Ocorre também um processo de 
crise no modelo tradicional de drenagem urbana, que na Prefeitura de Belo Horizonte se expressa 
primordialmente pelo Programa de Recuperação Ambiental dos Fundos de Vales e Córregos em Leito 
Natural do Município de Belo Horizonte – Drenurbs/Nascentes.  
4 Para citar algumas pesquisas e publicações de maior relevância para o presente trabalho, temos os estudos 
de Ferreira (2002) e Wstane (2013), que apresentam valiosas contribuições sobre a atuação de movimentos 
como o Projeto Manuelzão e o COMUPRA; Costa et. al. (2008) e Medeiros (2009), que discutem os 
avanços do Programa Drenurbs/Nascentes; Mesquita (2010), Borsagli (2011); Borsagli & Medeiros (2011) 
e o estudo da Fundação João Pinheiro (1997), que fazem extensa contribuição para uma crítica da história 
dos rios em Belo Horizonte e CHAMPS et. al. (2001), que discutem o modelo de drenagem urbana adotado 
na capital mineira. Importantíssimo citar também o trabalho de Seabra (1987) que, discutindo a 
transformação dos vales dos rios Tietê e Pinheiros em São Paulo em função do processo de inserção desta 
cidade nos circuitos capitalistas de produção, abre rico espaço teórico-conceitual para compreensão dos 
sentidos de nossos rios urbanos. Quanto às possibilidades de reversão de canalizações fluviais e 
revitalizações de rios urbanos, vários exemplos são encontrados em Machado et. al. (2010). 
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empenhados em reivindicar e construir alternativas ao tratamento de fundos de vale e se 

abrir espaço para discussões sobre o processo de transformação dos rios na paisagem e 

no imaginário urbano. 

Assim, partindo da revisão histórico-bibliográfica de alguns destes estudos e 

pesquisas, e tendo como horizonte teórico-conceitual a noção de produção do espaço5, o 

objetivo deste artigo é apresentar uma análise das intervenções realizadas nos cursos 

d’água de Belo Horizonte, contextualizando-as em relação aos processos socioespaciais 

que foram determinantes para a formação da cidade, a fim de mostrar como tais 

transformações da paisagem são fenômenos intrínsecos à produção do espaço como um 

processo social, no qual tanto os rios como a relação que tecemos com eles assumem 

conteúdos sociais específicos.  

 

Plano da nova capital: conformação da natureza expressa na transformação dos rios  

 

Belo Horizonte é uma cidade constituída com raízes fincadas no saber urbanístico 

e higienista do século XIX. Naquele momento fundador, quando foi elaborado o Plano 

para a Nova Capital mineira, iniciado em 1894, já são definidos muitos dos conteúdos 

que irão determinar a relação que até hoje tecemos com a natureza: os moldes das 

(im)possibilidades da apropriação dos rios e da natureza em Belo Horizonte já então se 

formavam. 

A “invenção política” de Belo Horizonte, definida, segundo Monte-Mór & Paula 

(2001, p. 4), no período de 1897 a 1914, trata da constituição de uma obra da República. 

Segundo os autores, a “mudança de capital de Minas Gerais foi um dos eventos centrais 

da instauração da ideologia republicana entre nós, a construção da nova capital mineira, 

a espetacularização de seus propósitos”.  

Imaginada à luz de uma base de ideais e concepções ligados ao positivismo, 

discutida entre representantes de diferentes setores das classes dominantes que tinham 

interesses diversos em torno do momento de transição para a República e traçada no papel 

por especialistas – predominantemente engenheiros civis –, Belo Horizonte torna-se 

território que compõe a modernidade brasileira. Porém, tratava-se de saberes e técnicas a 

                                                           
5 As discussões sobre a produção do espaço são baseadas principalmente na obra de Henri Lefebvre 
(LEFEBVRE, [1974] 2006; [1972] 2008; [1970] 2008). 
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cargo da construção de uma modernidade tradicional, paradoxal. A República foi 

instaurada para manter as relações sociais em suas condições de desigualdade, contudo 

sob a invenção de uma grande mudança (JULIÃO, 1996). 

Aarão Reis, de ideias abolicionistas e republicanas, era representante da notável 

“geração de 70” de Engenheiros da Escola Politécnica do Rio de Janeiro, sendo já um 

profissional reconhecido naquele momento. Para a tarefa de projetar e construir Belo 

Horizonte, ele se cercou de colegas da mesma instituição. Chama a atenção a 

multiplicidade de estudos que foram realizados para a escolha do local onde seria 

construída a nova capital. Como relata Tito Aguiar (2006), nos relatórios técnicos, todos 

levantados empiricamente em cada uma das localidades analisadas, 

 
Deveriam ser avaliadas a salubridade dos sítios; as condições para o 
abastecimento d'água; as condições para dar destino às águas servidas; as 
condições para a execução dos serviços de construção dos edifícios e espaços 
urbanos da nova cidade; a produção agrícola local, em função do 
abastecimento da futura cidade; possibilidades técnicas para a iluminação 
pública e particular; condições topográficas para o trânsito de veículos e para 
o transporte coletivo sobre trilhos, os chamados carris urbanos; articulações 
dos sítios estudados às estradas de ferro existentes e por construir; a despesa 
mínima estimada para a implantação dos espaços e edifícios necessários à 
instalação dos poderes do Estado na nova cidade. (AGUIAR, 2006, p. 79). 

 

Após definida a escolha do sítio de Belo Horizonte, foi formada a Comissão 

Construtora da Nova Capital – CCNC – também chefiada por Reis. Estudando os planos 

de Belo Horizonte, La Plata e Washington, todas elas cidades fundadas sob os preceitos 

urbanísticos do século XIX, Tito Aguiar (2006), mostra uma semelhança fundamental 

nos três processos de planificação: em todos eles, foi escolhida uma localidade em que 

fosse possível realizar tábula rasa das ocupações preexistentes e começar do zero a 

construção da nova cidade, ficando claro que a produção da nova capital mineira dependia 

da expropriação de terras e do amplo controle do território pelo Estado.  

Tratava-se da associação entre o conhecimento técnico e o projeto político que se 

fundava na forma de uma nova cidade, tendo como base a “crença de que a ciência e a 

técnica seriam fiadoras da reorganização da sociedade, em moldes completamente 

distintos daqueles que haviam vigorado até então” (JULIÃO, 1996, p. 51). Tal era a 

confiança na ciência, que Aarão Reis tinha amplos poderes tanto para o planejamento e a 

construção da cidade como para a condução administrativa das obras, em um processo 
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em que obviamente não havia espaço para participação social e no qual as interferências 

políticas deveriam, por princípio, se manter distantes.  

A Planta Geral da Nova Capital tinha algumas características principais, das quais 

se destacam a divisão da cidade em três zonas, distintas em termos de função e de 

planejamento – zona urbana interna à Avenida do Contorno, que apresentava os preceitos 

basilares do urbanismo da época, zona suburbana, mais barata e com planejamento vago 

e insuficiente, e a zona rural, destinada a abastecer a capital de alimentos, formando um 

cinturão verde ao longo de vales que se situavam fora da zona suburbana (COPASA, FJP, 

IEPHA, 1996, p. 11). 

Foi vencida a opção contrária, proposta pelo jovem e notável engenheiro 

Saturnino de Brito, pela qual a implantação da infraestrutura urbana deveria ser realizada 

em acordo com os elementos da paisagem e o curso natural dos rios. Brito, que 

posteriormente se tornou um dos engenheiros mais reconhecidos da época, desligou-se, 

naquele momento, da Comissão Construtora, por discordar da relação imposta entre o 

traçado de Aarão Reis e a hidrografia do terreno de Belo Horizonte. Porém, não se trata 

apenas do traçado quadriculado das ruas – que, por razões óbvias, ignora a existência dos 

rios. Como afirma Adriana Ferreira, “na concepção que informou a produção da cidade, 

a importância dos cursos d’água era definida pela restrita relação aos aspectos funcionais” 

(FERREIRA, 2002, p. 43) como o abastecimento público de água. 

Antes mesmo da inauguração da nova capital, foram realizadas as primeiras 

intervenções físicas na morfologia dos canais fluviais da cidade. Os trabalhos de 

rebaixamento e retificação do canal do Ribeirão Arrudas terminaram em julho de 1896, 

tendo sido seus taludes revestidos na região central (imediações da atual Estação 

Lagoinha e Praça Rio Branco) e edificadas pontes que permitiam acesso a bairros 

suburbanos. Também foram realizadas obras de retificação no córrego Acaba-Mundo, 

que não foram concluídas a tempo da inauguração da cidade (FJP, 1997, p.66). 

A possibilidade de tomar os leitos fluviais e suas margens como “marco 

espontâneo e linear da ocupação espacial mais favorável, no sentido leste-oeste” 

(seguindo o leito do Arrudas), foi negada desde o princípio, tendo o vale do Arrudas sido 

considerado como “os fundos da área urbana”. Esta opção contribuiu para que a zona 

urbana permanecesse “fechada” em si mesma, “não susceptível a expansões e 

desdobramentos” (COPASA, FJP, IEPHA, 1996, p. 15). 
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Além da própria concepção urbanística, social e política implicada no plano, a 

irreversibilidade das obras e intervenções estruturais executadas naquele momento já 

colocavam sérias limitações para que outras formas de lidar com a natureza pudessem se 

constituir, mostrando já naquele momento uma delimitação de possibilidades para a 

futura produção do espaço. Desde então, a realização de obras de engenharia de grande 

porte para controlar a dinâmica fluvial foi colocada como necessidade para a cidade e, ao 

longo do tempo, novas necessidades produzidas no processo de urbanização perpetuaram 

esta concepção de tratamento dos leitos fluviais.  

O projeto de Aarão Reis, como um todo, continha um ideal de progresso e de 

modernidade segundo o qual a natureza deveria ser controlada pela técnica para dar 

origem a uma cidade higiênica, em que o saneamento tinha papel fundamental:  

 
Além da instalação do saneamento básico, tratava-se de evitar o 
congestionamento humano, distribuindo hierarquicamente os indivíduos no 
espaço. Na realidade, a higiene se prestava a produzir um discurso capaz de 
conferir legitimidade científica à pretensão do urbanismo de estabelecer um 
domínio sobre o espaço e sobre o universo humano. A cidade saudável era uma 
projeção do ideal de uma sociedade disciplinada (JULIÃO, 1996, p. 56). 

 

  Na zona suburbana, a ocupação do espaço foi planejada de forma mais flexível, 

mas ainda assim estruturada pelas linhas de crista e meia encosta, deixando reservado aos 

rios um papel secundário. Quanto à zona rural, é interessante notar que os vales dos 

tributários do Arrudas foram aproveitados como colônias agrícolas: colônia Carlos Prates 

nos vales dos córregos Pastinho e Pintos, o primeiro vindo da região do bairro Padre 

Eustáquio, hoje canalizado sob a Avenida Pedro II e o segundo correndo a partir do bairro 

Gutierrez e descendo pela Avenida Francisco Sá; colônia Américo Werneck no córrego 

da Mata, localizado na região leste, hoje correndo abaixo da Avenida Silviano Brandão; 

colônia Bias Fortes, no vale do córrego do Cardoso; colônia Afonso Pena no vale do 

córrego do Leitão, que desce da região dos atuais bairros Santa Lúcia e São Bento por 

baixo da Avenida Prudente de Morais; e colônia Adalberto Ferraz no vale do córrego 

Acaba-Mundo, que nasce no alto bairro Sion, passando pelo Parque Municipal, e que 

correu em canalização aberta até os anos 1970. Essas colônias, contudo, acabaram 

incorporadas à zona suburbana e foram rapidamente ocupadas (COPASA, FJP, IEPHA, 

1996, p. 16-17 e p. 29-35). 
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Contradições do ideal de planejamento e da funcionalização dos rios  

 

O projeto urbanístico e sanitário da cidade e as primeiras obras de intervenção na 

paisagem, da fundação da capital até os anos 1920, foram determinantes para o destino 

dos ribeirões e córregos da cidade que, em poucos anos, já apresentavam graves sinais de 

degradação.  

É importante nos atentarmos para o fato de que a sonhada cidade da salubridade 

tinha, já na primeira década de existência, o Ribeirão Arrudas correndo poluído em meio 

à zona urbana. Isso se deveu ao planejamento do sistema de tratamento de esgotos da 

cidade, que já nasce seriamente limitado devido a dificuldades financeiras. Como 

consequência, as águas fluviais e o esgoto foram diretamente lançados no ribeirão 

Arrudas, desprovidos de qualquer tratamento (FJP, 1997, p.76), o que deixou as águas 

impróprias tanto para uso doméstico como agrícola. Isso já mostrava que a cidade real se 

desviava dos propósitos técnicos de seu discurso fundador.  

Assim, combinando-se as obras de retificação e aprofundamento do canal do 

Arrudas na área central da cidade, ocorridas logo após a fundação da capital, com a 

poluição que logo se tornaria grave, o principal curso d’água de Belo Horizonte, já no 

começo de sua “vida urbana”, vai sendo mortificado: 
 
Pensado inicialmente apenas como o canal de drenagem pluvial e eixo ao longo 
do qual correriam os interceptores de esgotos e onde, em área a jusante da 
cidade, se localizaria o local para a desinfecção deles, o Arrudas acabou se 
tornando, com a não-execução ou a execução apenas parcial dessas obras, um 
canal de recebimento direto de dejetos e, com a intensificação da ocupação da 
cidade, um local de constantes enchentes e calamidades. Ao longo de seu curso 
se localizaram atividades menos “nobres”, como indústrias, depósitos, 
comércio atacadista e diversas favelas. Apesar de seu enorme potencial 
enquanto estruturador físico da cidade, esse potencial jamais foi utilizado para 
além das necessidades sanitárias e de transporte (COPASA, FJP, IEPHA, 
1996, p. 25). 

 

Além da poluição, um dos grandes problemas sentidos pelo Município em seus 

primeiros anos de fundação foram as enchentes, que se constituíram em fator 

determinante para justificar a continuidade da canalização do canal do ribeirão Arrudas, 
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bem como a canalização gradativa de seus afluentes (COPASA, FJP, IEPHA, 1996, p. 

18). No final da década de 1920, novas intervenções são realizadas na calha do Arrudas 

e do córrego do Leitão, que são canalizados entre as atuais avenidas Augusto de Lima e 

Olegário Maciel, obras que contribuem para a expansão do bairro Barro Preto. 

Vemos, assim, que as canalizações, além de premissa urbanística, eram 

necessárias e convenientes em função dos problemas advindos do saneamento deficiente. 

Ao mesmo tempo, já nos primeiros anos de expansão urbana é reconhecida a vantagem 

das canalizações de seus tributários para a abertura de vias que interligavam a cidade e 

direcionavam a expansão urbana. 

Como indicam Marques & Monte-Mór (1994), a ocupação formal de Belo 

Horizonte começou pelos topos e linhas de meia encosta. Já os vales foram considerados 

insalubres, tendo sido ocupados, desde o início da formação da cidade, pela população 

menos favorecida, assim como as áreas de topografia acidentada. Mas logo ficou 

demonstrado que os terrenos de fundo de vale se constituíam em “terras em estoque” que 

deram lugar a grandes eixos viários quando a metrópole necessitou – principalmente o 

vale do Ribeirão Arrudas, mas também o vale do Córrego do Leitão e outros (MARQUES 

& MONTE-MÓR, 1994, p. 80). Em função disto, desapareceram muitas vilas constituídas 

em fundos de vale em péssimas condições urbanísticas e sanitárias para dar lugar a vias 

de circulação. As populações dali expulsas deram origem a periferias implantadas em 

áreas mais distantes do Centro. 

Como afirmam Borsagli & Medeiros (2011), os rios que atravessavam a zona 

urbana passaram a ser, a partir da década de 1920, um entrave ao crescimento territorial. 

O poder público visava orientar esta expansão exatamente a partir dos vales do Leitão e 

do Acaba Mundo. 

 
Os trajetos dos tributários do Arrudas também não foram utilizados como 
referências naturais na composição do traçado da zona urbana, embora 
estivessem fisicamente presentes, atravessando quarteirões, cortando ruas, e à 
vista em vários trechos da cidade em seus primeiros anos. Verdadeiros 
apêndices na concepção urbanística adotada, todos eles seriam 
progressivamente canalizados em seus percursos dentro do perímetro da 
avenida do Contorno. Tal constatação evidencia que, sob o ponto de vista de 
engenharia sanitária, a topografia dos terrenos teria sido melhor aproveitada se 
as avenidas tivessem sido previstas ao longo desses cursos d’água (COPASA, 
FJP, IEPHA, 1996, p. 15). 
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As obras de retificação e canalização dos rios, associadas à não resolução do 

tratamento dos efluentes, tal como foram realizadas, resultaram geralmente em avenidas 

sanitárias onde a única possibilidade de apropriação do espaço das margens fluviais era a 

circulação de veículos. Igualmente, o potencial de convívio e fruição e as possibilidades 

de permanência no espaço das margens foram deliberadamente negligenciados como 

possibilidades para a cidade.  

Por outro lado, a associação entre os terrenos onde os rios, reduzidos à função de 

receptores de esgotos, correm não canalizados, e as moradias menos valorizadas, onde a 

população de baixa renda consegue instalar-se por falta de opção, mostra-se como uma 

das decorrências da expansão da propriedade privada do solo em Belo Horizonte. A 

insalubridade das moradias e a poluição dos rios, que passam a ser colocados como 

problemas urbanos, não resultam, portanto, de falta de planejamento, como aponta 

Ferreira (2002). 

Assim, a ocupação das margens de importantes cursos d’água, como o Córrego 

do Leitão, que corre desde os bairros Santa Lúcia e São Pedro, atravessando a zona oeste 

da cidade até o vale do Arrudas, também se efetivou já nas primeiras décadas da história 

da cidade, sendo ocupado por uma das primeiras vilas operárias, a do Barro Preto. Sua 

canalização, nos anos 20, foi importante para a consolidação deste bairro e para a 

instalação de pequenas indústrias já na chegada à confluência com o Arrudas. Em outros 

trechos, o vale do córrego do Leitão foi ocupado por favelas. Estas foram sucessivamente 

removidas até irem se reassentar em áreas mais periféricas, formando hoje o complexo 

da favela Santa Lúcia (COPASA, FJP, IEPHA, 1996). 

Trata-se de uma cidade inicialmente imaginada, planificada e construída, o que 

poderia nos levar a pensar que ocorreria mais facilmente a formação de um “sistema 

urbano” que fosse passivamente organizado e atendesse a uma “lógica” controlada. Mas, 

assim que a cidade é fundada, tem início sua inserção nas dinâmicas socioespaciais de 

Minas Gerais e do país. O controle do espaço e das pessoas desde então não foi facilitado, 

principalmente a partir do momento em que movimentos migratórios e capitais começam 

a se direcionar para a nova cidade que surgia. A cidade passa a apresentar seu movimento 

próprio, no qual a atuação controladora do Estado continua a ter importância, mas não 

age sozinha.  
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A partir do caso de Belo Horizonte, Gomes (2006) identifica como a 

instrumentalização do espaço tende a ser uma abstração diante da amplitude do processo 

de produção do espaço, que escapa ao controle. Isso ocorre mesmo em uma cidade 

planificada, em suas origens, sob os moldes do mais rígido urbanismo. Assim, a ruptura 

entre o paraíso planejado e a cidade real na verdade não existiu, pois a cidade fundada no 

fim do século XIX torna-se, imediatamente, parte dos processos que então transformavam 

a sociedade brasileira e, ao mesmo tempo, o espaço, que passa a sofrer constante 

“reatualização”.  

 

Industrialização, metropolização e produção social da natureza em Belo Horizonte 

 

Até então, a atividade industrial em Minas Gerais enfrentava barreiras e 

dificuldades para se desenvolver. Mas a partir dos anos 1930, os investimentos da política 

desenvolvimentista brasileira alavancaram o processo de industrialização no estado. Em 

Belo Horizonte tais investimentos culminaram na construção, a oeste, da Cidade 

Industrial, onde depois se constituiu o município de Contagem. Glaúcia Carvalho Gomes 

(2006) identifica, nesse momento, o início de processos mais intensos de extração de 

rendas fundiárias por meio da propriedade privada do solo urbano, possibilitado pela 

criação de um local reservado para a indústria. Foi iniciado assim, o processo de 

metropolização de Belo Horizonte, no qual fica clara a intensificação das transformações 

espaciais e os seus efeitos na produção social da natureza e dos sujeitos urbanos. 

Nas décadas de 1940 e 50, a estruturação do mercado imobiliário e da indústria 

da construção civil na cidade teve importância fundamental para a abertura de interesses 

e necessidades relacionados à expansão urbana para áreas onde ainda havia cursos d’água 

e paisagens em suas condições originais. Igualmente, foram determinantes para as 

sucessivas reconstruções da cidade sobre si mesma, que intensificaram a modificação do 

espaço sobre as bases da tecnocracia. Os agentes sociais que compunham tais setores se 

mostraram capazes de interferir na atuação estatal de modo que a produção e a 

mercantilização do espaço fossem direcionadas conforme seus interesses privados 

(GOMES, 2006). 

Ao longo desse processo, a degradação do solo, da vegetação, do ar e das águas 

foi intensificada, tanto em função da produção formal da cidade quanto das ocupações 
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informais e irregulares, em áreas desprovidas de infraestrutura urbana. As canalizações 

prevaleceram por muito tempo como “alternativa ideal para economia de espaço, 

agilidade do escoamento das águas, minimização do efeito das cheias e afastamento do 

lixo, do mau cheiro e da poluição para locais distantes do centro urbano” (COSTA, et. al., 

2013, p. 143). Tal concepção para com os cursos d’água foi gradativamente desdobrada, 

à medida que o tráfego de veículos se tornou crescente, tendo sido feitas redefinições no 

sistema viário que optaram pela canalização, retificação e, por último, o fechamento dos 

canais, para disponibilizar mais espaço para o fluxo de veículos. 

Já na década de 1940, inicia-se um processo de fuga em relação à cidade 

degradada, estendendo-se à década de 1960. Nesse período, a cidade passou a viver uma 

intensificação da ocupação fora do anel da Avenida do Contorno, o que ocorreu não 

somente pelas classes mais pobres, como, ao mesmo tempo, pela migração da população 

de maior poder aquisitivo, que passou a se destinar a novos bairros na fronteira sul do 

município em um processo que demonstra uma “pretensa negação de Belo Horizonte”, 

dadas as insatisfações da classe mais alta com o espaço em que, supostamente, o 

planejamento fora “perdido” (COPASA, FJP, IEPHA, 1996, p. 19; GOMES, 2006).  

 Na década de 1950, com a expansão urbana nos eixos norte e oeste, começou a 

ocorrer uma precária conurbação que, contudo, gerava uma “significativa quantidade de 

vazios urbanos” além de “devastação da cobertura vegetal, ocupação de várzeas do antigo 

cinturão hortifrutigranjeiro e a poluição cada vez maior das bacias do Arrudas e do Onça” 

(COPASA, FJP, IEPHA, 1996, p. 20).  

Aos poucos, em função da abertura de eixos viários e da consolidação da ocupação 

urbana por eles direcionada, os cursos d’água foram cobertos e muitos sumiram 

completamente da paisagem. A avenida Amazonas foi aberta a oeste e a avenida Antônio 

Carlos foi expandida, a norte (com a canalização do córrego da Lagoinha). Nos fundos 

de vale, foram abertas a avenida Silviano Brandão e a Pedro II – esta última, com a 

expansão da canalização do Córrego do Pastinho – além de ter sido concluída a Contorno, 

para o que foi necessário canalizar outra parte do Arrudas. Na área central, a canalização 

do córrego do Leitão permitiu que se completasse sua urbanização. A configuração 

metropolitana foi reforçada por investimentos de grande porte, como o Trem 

Metropolitano e a Via Expressa Leste-Oeste, que reforçaram a funcionalização do vale 

do Arrudas, reduzido à sua condição de via de circulação (COPASA, FJP, IEPHA, 1996). 
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A ocupação dos fundos de vale em Belo Horizonte, quer por população pobre, 
quer por avenidas ou “vias expressas” (como de resto aconteceu em muitas das 
metrópoles brasileiras), foi resultado de longas e constantes batalhas. “O rio 
tem que ser domado”, “nenhum córrego a céu aberto”, a “obra do século”: no 
contexto desenvolvimentista do milagre brasileiro patrocinado pela aliança dos 
capitais nacionais e internacionais com os militares, governos se sucediam com 
suas grandes e vultosas obras de engenharia, em sua disputa com os rios e 
córregos, com o objetivo de “domá-los”. Uma vez domada a natureza, novas 
áreas urbanas eram incorporadas ao explosivo mercado imobiliário 
(MARQUES & MONTE-MÓR, 1994, p. 81). 

 
 

As constantes intervenções no Ribeirão Arrudas, contudo, não foram capazes de 

resolver os problemas que, mesmo não sendo pelo rio causados, por ele se manifestavam: 

as enchentes e os incômodos em função de sua poluição. Nesse sentido, Marques & 

Monte-Mór (1994) apontam também que se iniciou um processo de caráter populista, pelo 

qual os políticos buscavam se destacar através das obras no vale fluvial. 

A metropolização levava a uma “pressão externa” da capital em relação ao seu 

entorno, sendo exemplos a supressão de nascentes em função da atividade mineradora na 

Serra do Curral; a utilização do reservatório de Rio Manso, muito importante para a região 

metropolitana, distando cerca de 70 km de Belo Horizonte; além da poluição causada 

pelos esgotos da metrópole nas bacias do Ribeirão Arrudas, Ribeirão do Onça e do Rio 

das Velhas. 

Internamente, as enchentes tornavam perceptíveis, ainda que sazonalmente, os 

efeitos das transformações sobre o espaço construído. Para amenizá-las, novas “obras” 

são superpostas às antigas. Porém, tais intervenções na paisagem foram idealizadas e 

realizadas por gestões que não buscavam uma discussão mais ampla sobre o padrão de 

ocupação do solo, que originou e intensificou o problema. 

  
Para conter o problema das constantes enchentes na cidade, começaram a ser 
construídas as barragens de Santa Lúcia, no córrego do Leitão, e a do Acaba 
Mundo, no córrego de mesmo nome, com a finalidade de reter sedimentos, 
evitando seu carreamento para os fundos de vale, além de retardar o tempo de 
chegada das águas da chuva aos córregos. Ao longo do tempo, no entanto, a 
abertura desordenada de loteamentos acabou por causar o assoreamento dessas 
barragens, agravando a situação dos fundos de vale em época de chuvas 
(COPASA, FJP, IEPHA, 1996, p. 19). 
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O intenso crescimento populacional entre as décadas de 1950 e 1970, além de 

modificar profundamente os ritmos da cidade, levou também ao crescimento das 

ocupações irregulares, inclusive na beira de ribeirões e córregos. Segundo Mesquita 

(2010), a infraestrutura urbana e o saneamento básico, como de costume, não 

acompanharam esse crescimento e, além do déficit de abastecimento, por toda a cidade 

observavam-se problemas como o acúmulo de lixo, a poluição, as enchentes e as redes de 

esgoto que muitas vezes estouravam no meio da rua. Como consequência, a população 

clamava pelas canalizações e houve então um surto de implantação destas obras na década 

de 1960 (MESQUITA, 2010). 

Naquele momento, as canalizações e obras infraestruturais já se apresentavam 

amplamente naturalizadas, no imaginário social, como a única maneira de lidar com os 

rios no espaço urbano. Mas, ao contrário de interpretar este fato como expressão de algum 

tipo de ignorância ou imediatismo, o que cabe questionar é: dada a história que até aquele 

momento Belo Horizonte construiu e a relação que a cidade e o Estado estabeleceram 

com espaço, até que ponto as pessoas poderiam acreditar que outras soluções poderiam 

ter sido possíveis?  

Mesmo que nas universidades houvesse discussões sobre os moldes do tratamento 

dispensado aos rios urbanos, tais críticas não alcançavam a população e não eram 

apropriadas pelo poder público, que intensamente continuou perpetuando a opção pela 

canalização dos córregos como instrumento de desenvolvimento. Contudo, não se pode 

isentar os gestores municipais da ausência de respaldo técnico e científico de tal opção, 

pois a dinâmica das enchentes sempre esteve relacionada à forma de ocupação do espaço 

– impermeabilização, falta de controle de erosão – e não aos canais fluviais em si. 

Nesse sentido, diante dos objetivos que eram traçados para a cidade, os rios se 

tornaram “feridas abertas” dentro de seu território e de sua paisagem. Eles feriam o ideal 

de progresso. Os relatos de Mesquita (2010) sobre a década de 1970 parecem repetir o 

discurso que fundou a cidade, baseado na necessidade de “alcançarmos o progresso vivido 

pelos países desenvolvidos”, sendo as canalizações “comemoradas pelos administradores 

da cidade, que acreditavam estar fazendo o progresso e o saneamento ao colocar uma 

camada de asfalto por cima de um rio sujo e inútil” (MESQUITA, 2010, p. 10). 

É necessário considerar que a partir da década de 1960 o automóvel se impõe ao 

espaço e a necessidade ainda maior de abertura de vias reforçou as canalizações fluviais. 
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O Anel Rodoviário foi implantado em 1963. O carro era então o novo protagonista e novo 

símbolo do progresso, ordenador do espaço, substituindo talvez o símbolo anterior, da 

“cidade higiênica” e planejada (MESQUITA, 2010).  

As obras se intensificaram a partir do Projeto Nova BH-66, realizado pelo prefeito 

Oswaldo Pieruccetti (gestões de 1965 a 1967 e de 1971 a 1975) e elaborado em parceria 

com a Escola de Arquitetura da UFMG. 

 
O projeto consistia em inúmeras obras por toda a cidade para atualizar sua 
infra-estrutura, já que a capital mineira se encontrava em péssimas condições, 
com buracos nas vias públicas, iluminação insuficiente ou inexistente, além do 
velho problema da falta de água. Mas o principal foco era a canalização dos 
córregos na região central, a ampliação do asfalto nas ruas, a criação de novas 
avenidas para melhorar o fluxo do trânsito e a substituição gradativa dos 
bondes e dos trólebus pelos ônibus movidos a diesel. O projeto foi financiado 
pelo governo federal e por empréstimos junto a bancos (...). O novo design das 
ruas da capital foi inteiramente pensado com base nos veículos. Os novos 
canteiros e jardins não foram planejados para alguém parar e apreciar, mas 
deveriam ser vistos do interior do carro ou dos ônibus. As ruas foram 
projetadas para diminuir o tempo de deslocamento feito através de veículos 
automotores, não para a melhoria da circulação de pedestres. (MESQUITA, 
2010, p. 13). 
 

 

Ainda de acordo com Mesquita (2010), os principais córregos canalizados pelo 

projeto foram: Córrego do Acaba Mundo, na Avenida Afonso Pena, Córrego do Gentio, 

na Rua Pium-í e na Avenida Francisco Deslandes, e Córrego do Leitão na Avenida 

Prudente de Moraes. Os cursos d’água aparecem como culpados do próprio processo que 

os transformou de forma tão radical.  

Como aborda Ferreira (2002), a população em sua maioria acreditava – e até hoje 

ainda observamos esta visão predominante – que a canalização dos córregos seria a 

melhor solução para esses problemas sanitários e para as enchentes. Contudo, não havia 

dinheiro suficiente para as obras e elas demoravam a sair do papel, aumentando a 

indignação popular. Nesse momento, é interessante notar que a realidade brasileira passa 

a ser contraditória em relação à europeia, que, em Paris e em Londres, seguia a tendência 

de despoluição e valorização dos rios urbanos (MACHADO et. al., 2010). 

Após um período de crise financeira e sanitária, houve outro período intenso de 

canalizações, iniciado em 1971, novamente protagonizado por Pieruccetti. Destacaram-

se as obras de “canalização do Córrego da Serra, nas ruas Aimorés, Piauí, Maranhão, 

Avenida Brasil e Praça 13 de Maio; e do córrego do Acaba Mundo, na Avenida Uruguai” 
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(MESQUITA, 2010, p. 21). O prefeito prometia realizar as canalizações que restavam e 

contava com grande apoio da imprensa. As reportagens levantadas pelo autor traziam os 

córregos como inimigos da cidade que haviam sido vencidos ao serem excluídos das ruas. 

É impressionante, nestas reportagens, a naturalização do fato de que os córregos estavam 

poluídos. Esta não era a questão a ser enfrentada, pois o problema colocado era o córrego, 

naquele estado, continuar correndo a céu aberto. 

Em 1979, outro projeto importantíssimo surgiu com a mesma tônica dos anos 

anteriores. A Superintendência de Desenvolvimento da Capital (SUDECAP) elaborou um 

plano de intervenções nos cursos d’água a ser implantado em um prazo de 10 anos, 

denominado Plano de Urbanização e Saneamento Básico de Belo Horizonte – 

PLANURBS. Este plano trazia como única alternativa o revestimento em concreto dos 

córregos e ribeirões localizados nas áreas já urbanizadas ou destinadas à expansão urbana, 

totalizando 305 km de extensão (CHAMPS, 2001).  

Segundo Champs (2001), o plano levou a nova intensificação nas canalizações e 

ao dispêndio de cerca de 1 bilhão de dólares. Tratou-se, assim, de um dos períodos mais 

significativos em obras de canalização, um período muito importante para a consolidação 

do desconhecimento dos belo-horizontinos em geral em relação à história da formação da 

paisagem de sua cidade e pelo espanto ao descobrirmos que por baixo de nossas ruas e 

avenidas correm tantos cursos d’água. Um ritmo era então produzido para a cidade: o 

ritmo do passar, negligenciando o ficar, o observar, o fruir.  

Letícia Julião (1996) observa que esse ritmo já era engendrado desde os primeiros 

anos da capital, pois a rua sempre foi protagonista do planejamento aqui realizado. Mas 

sua generalização ocorre com a hegemonia do automóvel, intensificada na década de 

1970, quando o “objeto-rei” passa a ser foco do desejo também das classes médias da 

população. É nesse momento, segundo Gomes (2006, p. 179), que a várzea do Ribeirão 

Arrudas foi incorporada como via automotiva.  

Principalmente a partir da “nova industrialização” dos anos 1970, tornou-se nítida 

a simbiose entre a atuação do Estado e do capital imobiliário, uma vez que os 

investimentos públicos, equipando determinadas áreas, levavam também os agentes 

privados a atuar ali, produzindo a valorização desses espaços, o aumento do preço da terra 

e a retenção de outras áreas na intenção de valorizações futuras (COSTA, 1994). 
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Quanto aos efeitos sobre o espaço e a natureza, esse momento foi marcado pelo 

agravamento do assoreamento da Lagoa da Pampulha, à medida que a cidade crescia para 

norte, fato que ganhou grande repercussão negativa na década de 1980. As condições das 

bacias do Arrudas e do Onça-Pampulha tornavam-se a cada dia mais graves: os ribeirões 

principais, ainda correndo a céu aberto, parecem concentrar em si uma materialização, 

uma expressão visível, da reduzida relação da cidade com o espaço vivido, que permeia 

ações, discursos e toda a vida cotidiana. 

O resultado do processo da produção da natureza social dos rios, tão complexo 

quanto a própria cidade, se expressa também em medidas. Considerando apenas a 

macrodrenagem, tínhamos, no ano de 2010, a seguinte situação quanto ao estado dos 

leitos dos cursos d’água que drenam a cidade: 200 km de canais fluviais encontravam-se 

canalizados, outros 200 km encontravam-se em leito aberto na malha urbana e 300 km 

situavam-se em áreas de preservação permanente (PBH, 2010). A distribuição espacial 

da situação dos leitos fluviais, em sua relação com a taxa de ocupação urbana, encontra-

se apresentada no mapa da Figura 1 abaixo.  
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Figura 1: Tipologia dos canais fluviais de Belo Horizonte, de acordo com intervenções realizadas no leito 
e taxa de ocupação por quadra. Fontes: PBH, 2011; PBH, 2013. Elaboração da autora. 

 

Observa-se no mapa a alta proporção de cursos d’água canalizados com 

revestimento fechado na bacia do Ribeirão Arrudas, que apresenta também maior taxa de 

ocupação por quadra, com exceção das nascentes e topos de morro ao sul e sudeste, que 

correspondem às vertentes da Serra do Curral. Nas bacias do Ribeirão Isidoro e do 

Ribeirão do Onça, as áreas de ocupação mais adensada também são aquelas em que se 

observa maior número de córregos canalizados e com revestimento fechado. Córregos em 

leito natural são observados em áreas não ocupadas e em trechos fluviais mais próximos 

às nascentes em áreas menos adensadas.  

Recentemente, entre 2005 e 2009, o projeto Linha Verde, executado pelo governo 

estadual nas gestões de Aécio Neves, realizou uma série de obras viárias que conectaram 

o centro da capital e sua região leste ao eixo de expansão norte da região metropolitana. 

O eixo viário da Avenida dos Andradas, no vale do Arrudas, foi incorporado a este projeto 

e, como forma de ampliar sua “vazão” para o fluxo de automóveis, o ribeirão foi 

finalmente coberto pelo asfalto na área central da cidade, dando origem ao que se chamou 

de Boulevard Arrudas. Uma segunda etapa do projeto está em implantação, e levará a 

obra de tamponamento até a região oeste da capital.  

Portanto, na fase atual de desenvolvimento de Belo Horizonte, o vale do Arrudas 

se insere novamente nos processos reprodução ampliada do capital por meio da produção 

do espaço e da infraestrutura conduzida pelo Estado. O tamponamento do principal curso 

d’água das regiões Centro-Sul, Leste e Oeste da cidade encerra quaisquer possibilidades 

de percepção cotidiana de sua presença na cidade, e integra a estratégia de valorização 

fundiária das regiões por onde correm suas águas. 

 

Considerações finais  

 

Em Belo Horizonte, os rios e córregos que corr(ia)em pela cidade muito têm a 

dizer sobre a dimensão social e política da técnica e do saber na produção do espaço. Os 

trabalhos consultados deixam claro que as relações entre ciência, técnica e produção do 

espaço estão permeadas por contradições que reproduzem relações de poder excludentes 

e alienação na urbanização contemporânea. Na história social de nossos rios, é possível 
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identificar alguns dos discursos e práticas que servem como mecanismos de 

“apagamento” aparente de contradições no delineamento de necessidades sociais que 

legitimam as transformações do espaço, pensando especialmente no papel determinante 

do Estado e do saber técnico institucionalizado na produção da cidade. 

A história dos rios de Belo Horizonte revela uma cidade estruturada por um rígido 

projeto urbanístico e republicano, que, transportando ao espaço os preceitos de um 

modelo de nação excludente desde o nascimento, estruturou um território que, já antes de 

sua ocupação, colocava enormes limitações a quaisquer modos de apropriação social da 

natureza que não estivessem vinculados à sua instrumentalização para a reprodução do 

capital. 

Tratou-se de uma história permeada pela atuação de um Estado fortemente ligado 

aos interesses do chamado setor imobiliário que, no processo de conformação do território 

a esses interesses, realizou radical redução das possibilidades dos moradores em se 

apropriar da cidade como espaço de vida. A conformação do espaço com o fim de garantir 

condições para sua reprodução como mercadoria esteve sempre resguardada pelo 

conhecimento técnico.  

“Resguardada” talvez seja a palavra adequada, uma vez que toda a racionalidade 

técnica empregada em diferentes momentos da estruturação urbana de Belo Horizonte 

apareceu-nos muito mais como forma de legitimação de ações excludentes do que como 

fundamento da atuação do Estado. Culminamos, hoje, em uma cidade onde as avenidas 

nunca são largas o suficiente, os rios nunca são profundos o bastante, o sistema de 

transporte público nunca nos satisfaz e o saneamento continua deficiente. Como, 

tecnicamente ou racionalmente, justificar esses fatos? Enquanto a irracionalidade e a 

contradição nos assombram cotidianamente, a imagem de cidade técnica, racional, 

sempre esteve presente, tentando nos confortar. 

O questionamento sobre o porquê da naturalização dos rios como elementos tão 

degradados, e de nossa relação com eles, tão empobrecida, somente encontra sua resposta 

se compreendermos que os fenômenos urbanos expressam, seja no espaço ou na vida 

cotidiana, as relações sociais e de produção. A forma abstrata pela qual compreendemos 

a natureza, exteriorizando-a em relação ao humano e negligenciando o processo social 

que a transformou em materialidade necessária à reprodução social, impede que 

percebamos como ela integra a história da cidade e de seus moradores. Assim, eliminamos 
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relações de pertencimento em relação ao espaço urbano. A alienação dos moradores da 

metrópole em relação aos processos sociais que conformam os cursos d’água e sua 

apropriação manifesta este afastamento. 
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OS ESGOTOS E AS ÁGUAS PLUVIAIS NA CONSTRUÇÃO DE BELO 
HORIZONTE: AS ANÁLISES E TRABALHO DA CELINC E CCNC 

SEWERAGE AND RAINWATER IN THE CONSTRUCTION OF BELO 
HORIZONTE: THE ANALYSIS AND WORK OF CELINC AND CCNC 

 

Danilo de Carvalho Botelho Almeida* 
 
 

RESUMO 
No final do século XIX, Belo Horizonte foi concebida a partir dos princípios higienistas 
vigentes, denotando higiene, salubridade e circulação (produtos, pessoas e, 
principalmente, águas). No entanto, a atuação da Comissão Construtora da Nova Capital 
- CCNC, que viria a ser desmantelada pelo poder público e a crise financeira do final do 
século XIX, foram fatores determinantes ao processo recorrente de poluição dos cursos 
d’água e, consequentemente, sua canalização e tamponamento. Quais razões teriam 
levado à estabilização e consolidação dessa prática? Buscando responder a essa questão, 
este artigo recupera historicamente, a partir das fontes primárias, o processo de tomadas 
de decisão e das ações implicadas nas obras de saneamento urbano durante a construção 
de Belo Horizonte, por parte de ambas as Comissões criadas pelo poder público estadual. 
O intuito é ir além das pesquisas existentes, buscando novas interpretações dos fatos a 
partir de um olhar e de uma abordagem contemporâneos. 
 
Palavras-chave: Belo Horizonte. CCNC. Saneamento urbano. 

 

ABSTRACT 
In the late nineteenth century, Belo Horizonte was conceived from the current hygienist 
principles, denoting hygiene, health and circulation (products, people and, especially, 
water). However, the performance of the New Capital Construction Commission - CCNC, 
which would be dismantled by the public authorities and the financial crisis of the late 
nineteenth century, were determinant factors to the recurrent process of pollution of the 
watercourses and, consequently, its channeling and buffering. What reasons would have 
led to the stabilization and consolidation of this practice? Seeking to answer this question, 
this article historically recovers, from primary sources, the decision-making process and 
actions involved in urban sanitation works during the construction of Belo Horizonte, by 
both Commissions created by the state public power. The aim is to go beyond existing 
research, seeking new interpretations of facts from a contemporary look and approach. 
 
Keywords: Belo Horizonte. CCNC. Urban sanitation. 
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Introdução 

A cidade moderna introduziu na vida urbana problemas até então inéditos, o 

“reverso da moeda do progresso”, tais como: intenso adensamento populacional, carência 

de saneamento e abastecimento de água, doenças, miséria e segregação social, resultando 

em tensões e revoltas sociais (JULIÃO, 1992, p.66). Esses problemas serviram de 

justificativa para reformas e obras urbanas em diversas das grandes cidades, 

principalmente europeias, culminando na grande reforma de Paris empreendida por 

Haussmann, em meados do século XIX. A Paris haussmanniana viria a se tornar um 

“arquétipo durável, que não pode ser corretamente colocado dentro das fronteiras do 

tempo de qualquer período único” (MUMFORD, 2008, p.476). O saneamento urbano foi 

um dos principais trabalhos empreendidos na cidade naquele período, de forma que se 

tornou referência para as reformas urbanas e para as novas cidades, incluindo Belo 

Horizonte. 

Os princípios higienistas aplicados no saneamento urbano a partir de meados do 

século XIX, tiveram grande influência das teorias médicas modernas e do ideário do 

urbanismo utópico, gerando grande impacto nas intervenções urbanas no século XIX 2. A 

relação entre urbanismo3, saneamento urbano e teorias médicas, foi um tema abordado 

pelo engenheiro Francisco Bicalho (1901), que escreveu:  

 
(...) os melhoramentos materiais que dizem respeito ao saneamento das cidades 
e às medidas tendentes a garantir a salubridade pública, não são da exclusiva 
alçada da engenharia, porque devem basear-se em algumas das ciências 
medicas. 
Os engenheiros, pois, que se dediquem a esse ramo da profissão, que constitui 
hoje uma especialidade, carecem de ter algum conhecimento de tais ciências, 
da mesma forma que os higienistas, a seu turno, precisam saber o modo pelo 
qual podem ser praticamente realizadas as obras que devam produzir os efeitos 
que a sua ciência aconselha ou exige (BICALHO, 1901, p.3).  

                                                           
2 Sobre a relação entre o urbanismo, saneamento urbano e teorias médicas, ver o Capítulo 1 de BOTELHO 
ALMEIDA, Danilo de Carvalho. Belo Horizonte underground: os sistemas de saneamento e as 
canalizações dos cursos d'água da Nova Capital de Minas Gerais. Belo Horizonte. Dissertação (Mestrado 
em Arquitetura e Urbanismo - NPGAU) - Escola de Arquitetura, Universidade Federal de Minas Gerais, 
2018; e também BOTELHO ALMEIDA, Danilo de Carvalho; SANTOS, Roberto Eustáaquio dos. A 
doutrina higienista e as canalizações de cursos d'água: o caso de Belo Horizonte. Anais XVIII Encontro 
Nacional da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional - 
ENANPUR, Natal, maio 2019. Disponível em 
<http://anpur.org.br/xviiienanpur/anaisadmin/capapdf.php?reqid=760>. 
3 O urbanismo, no final do século XIX ainda era um campo em formação, sendo que os primeiros urbanistas 
brasileiros eram principalmente engenheiros formados nas escolas politécnicas (LEME, 1999). 

http://anpur.org.br/xviiienanpur/anaisadmin/capapdf.php?reqid=760
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O último quartel do século XIX foi marcado por diversas disputas na área do 

saneamento urbano (Figura 1), um campo ainda em formação.  A década de 1880, em 

Paris, foi marcada por essas disputas, quando foram desenvolvidos e testados diversos 

tipos de sistemas para o saneamento urbano da cidade (BOTELHO ALMEIDA, 2018). 

Tais disputas ocorreram, principalmente, entre os partidários do sistema separador – em 

que os esgotos doméstico e industrial são separados do esgoto pluvial – e do sistema 

unitário – o qual um único coletor é utilizado para todo o esgoto coletado. O sistema 

separador era bem visto por higienistas4 ingleses e estadunidenses, enquanto o sistema 

unitário era preferido pelos higienistas franceses, e escolhido como sistema oficial da 

cidade de Paris, em 1894. Segundo o historiador estadunidense Jon Schladweiler (2004), 

o sistema unitário era mais adequado às grandes cidades, que já possuíam galerias 

pluviais, terrenos planos e chuvas constantes, exigindo grandes galerias. Já o sistema 

separador, era mais adequado a pequenas cidades e/ou novas cidades, que apresentam 

terrenos acidentados e chuvas pontuais, exigindo tubulações menores. 

 

 

Figura 1 – Diagrama das disputas no campo da engenharia sanitária, entre os sistemas unitário e separador. Fonte: 
SCHLADWEILER, 2004. Adaptado pelo autor. 

 

O urbanismo e a engenharia sanitária no Brasil têm intrínseca relação, devido às 

intervenções urbanas de modernização da vida na cidade, empreendidas durante o período 

da República Velha (1889-1930). O saneamento urbano teve papel importante nessas 

intervenções, fazendo com que a engenharia sanitária fosse uma das primeiras 

especializações da engenharia civil (VARGAS, 1994, p.195), ao mesmo tempo em que 

                                                           
4 O termo higienista, nesse caso, refere-se aos diversos técnicos envolvidos com a questão do saneamento 
urbano no último quartel do século XIX, como engenheiros e médicos, principalmente, mas também 
químicos, biólogos, arquitetos, entre outros. 
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colaborava para a consolidação de um mercado de obras públicas, culminando com a 

construção de Belo Horizonte. 

Belo Horizonte foi a oportunidade de se colocar em prática, no Brasil, as teorias 

urbanísticas dominantes, que tinham como arquétipo a Paris haussmanniana. Sua imagem 

deveria conotar modernidade, avanço técnico voltado para a salubridade, a higiene e para 

a circulação de produtos, pessoas e, principalmente, águas (BOTELHO ALMEIDA e 

SANTOS, 2019, p.1). A atuação da Comissão Construtora da Nova Capital – CCNC, que 

viria a ser desmantela pelo poder público e a crise financeira do final do século XIX, 

foram fatores determinantes para a instalação de um processo de poluição dos cursos 

d’água em Belo Horizonte e, consequentemente, sua canalização e tamponamento no 

meio urbano, que se tornaria recorrente ao longo do século XX (BORSAGLI, 2019, p.24).  

Hoje a quase totalidade desses cursos d’água foram suprimidos da paisagem (BOTELHO 

ALMEIDA, 2018), tornando-se uma prática que persiste nos dias de hoje, mesmo 

havendo mudanças fundamentais na prática técnica sobre cursos d’água urbanos, 

esgotamento sanitário e águas pluviais (PINHEIRO, 2019). Especialmente a mudança de 

caráter ambiental, não repercutiu por completo nas atuais intervenções urbanas. Quais 

razões teriam levado à estabilização e consolidação dessa prática? 

Buscando responder a essa questão, neste artigo, recupera-se historicamente o 

processo de tomadas de decisão e das ações implicadas nas obras públicas relacionadas 

aos sistemas de drenagem e saneamento durante a construção de Belo Horizonte, por parte 

de ambas as Comissões criadas pelo poder público estadual: a Comissão de Estudo das 

Localidades Indicadas para a Nova Capital – CELINC, encarregada da escolha da 

localidade para a Nova Capital de Minas Gerais (Várzea do Marçal, Paraúna, Juiz de Fora, 

Barbacena e Belo Horizonte); e a Comissão Construtora da Nova Capital – CCNC, a 

cargo do projeto da nova cidade e sua construção. 

O tema em questão, foi abordado por diversos autores, em especial, Saturnino de 

Brito (1901; 1944a; 1944b), patrono da engenharia sanitária no Brasil, em alguns de seus 

trabalhos. Posteriormente, já no século XXI, novas pesquisas e trabalhos se 

desenvolveram nessa área, por autores como Borsagli e Medeiros (2011), Andrade 

(2014), Andrade e Oliveira (2014) e Borsagli (2016). No entanto, este trabalho é parte 
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integrante de uma pesquisa em andamento5, que tem o intuito de ir além dessas pesquisas 

e da historiografia existente, buscando nas fontes primárias, novas interpretações dos 

fatos a partir de um olhar e uma abordagem contemporâneos. 

1. Os esgotos e as águas pluviais na análise da CELINC: Aarão Reis e Samuel 

Gomes Pereira 

No processo da mudança da capital mineira, foi desenvolvido pela CELINC um 

Relatório entregue ao governo estadual que atestava a importância do conhecimento do 

meio físico das cinco localidades para a construção de uma nova cidade. No Relatório da 

Comissão de Localidades, de junho de 1893, estão presentes as preocupações clássicas 

do higienismo, tais como as “condições naturais de salubridade, a existência de água 

potável, a drenagem e o declive dos solos permitindo o escoamento das águas pluviais, 

assim como as condições climáticas e meteorológicas”, bem como uma “preocupação 

moderna em relação aos sistemas de esgoto” (ANGOTTI-SALGUEIRO, 2001. p.144). 

Nesse Relatório, Aarão Reis defendeu que o saneamento das cidades (Figura 3) era 

determinado pelo saneamento interno (sistemas de esgotos e coleta de lixo) e pelo 

saneamento externo (tratamento do lixo, além dos efluentes e águas residuais). Para o 

saneamento interno, o engenheiro defendia que: 

 
(...) entre os sistemas de esgoto, avantaja-se o de -TUDO AO ESGÔTO,- em 
que todas as aguas servidas, de qualquer natureza que sejam, e, bem assim, 
todas as matérias que elas possam acarretar, são reunidas em coletores 
principais que as evacuam para fora da cidade6 (MINAS GERAES, 1893, 
p.55). 

 

Quanto ao saneamento externo, Reis determinou que o lixo fosse incinerado em 

fornos especiais, enquanto o esgoto deveria, depois de sua conveniente desinfecção, ser 

despejado em um rio caudaloso ou ser depurado em solo a ser utilizado, ou não, à 

agricultura (tal qual a solução utilizada em Paris à época). Recorrendo aos “corifeus da 

depuração pelas terras” (MINAS GERAES, 1893, p.57), os higienistas franceses Jules 

                                                           
5 A pesquisa vem sendo desenvolvida desde 2016, iniciada no mestrado – ver BOTELHO ALMEIDA, 2018 
– e em andamento no doutorado. 
6 Sistema denominado por ele aqui como “tudo ao esgoto” é conhecido como tout à l’égout e mais 
comumente como sistema unitário. 
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Arnould (1881) e P. Pignant (1892), Reis acreditava que o sistema de Paris seria o “único 

prático” (PIGNANT, 1892 apud MINAS GERAES, 1893, p.56): 

 
(...) experiência, já bastante larga, de inúmeras cidades da Europa, 
principalmente na Inglaterra, o parecer dos mais conceituados higienistas, as 
experiências científicas dos mais autorizados microbiologistas as vantagens 
que usufrui a agricultura da utilização de tão precioso fertilizante, - 
demonstram que, no estado atual dos conhecimentos humanos, a depuração 
das aguas de esgoto pela absorção pelas terras cultiváveis é, sem contestação, 
o melhor e mais completo de quantos processos práticos têm sido propostos e 
aplicados, sobretudo quando se trata do saneamento de uma grande e populosa 
cidade (MINAS GERAES, 1893, p.56). 

 

Porém, em nenhuma das cinco localidades (Belo Horizonte, Juiz de Fora, Paraúna, 

Várzea do Marçal e Barbacena) consideradas para abrigar a futura Capital mineira havia 

área disponível suficiente para a adoção desse sistema de depuração pelo solo conjugada 

a uma prática agrícola.  Dessa forma, Aarão Reis optou pelo descarte do esgoto nos rios: 

 
Felizmente, porém, em cada uma delas há rio caudaloso que, sem 
inconvenientes, pode receber e depurar as aguas dos esgotos diluindo, em 
grandes massas d'aguas puras e muito agitadas por quedas repetidas, as 
matérias solidas que forem acarretadas (MINAS GERAES, 1893, p.57). 

 

Recorrendo ainda aos higienistas Arnould (1881) e Pignant (1892) a fim de 

fundamentar sua escolha, Reis acreditara que o lançamento dos esgotos diretamente nos 

cursos d’água seria possível, desde que o volume de esgoto lançado fosse, pelo menos, 

100 vezes menor que o volume do curso d’água, concomitante à existência de corredeiras 

e cachoeiras. Ainda assim, ele reforçou a necessidade e “o cuidado de estabelecer a 

desinfecção prévia dessas águas, por meio dos mais aperfeiçoados processos químicos, 

antes de lançá-las no rio” (MINAS GERAES, 1893, p.57), ou seja, o saneamento externo. 

Sobre o lançamento de esgotos nos rios ou no mar, Pignant (1892) declarou que: 

 
Apesar da clareza das conclusões que acabamos de colocar, acreditamos que 
não podemos ser inteiramente absolutos sobre a necessidade da evacuação para 
fora da cidade das águas impuras desta última. Existem certos casos em que, 
para evitar despesas excessivas, essas águas podem, sem muita 
inconveniência, serem descarregadas pura e simplesmente no rio (PIGNANT, 
1892, p.293. Tradução e grifos do autor). 

 



 Dossiê  
 

REAPCBH – Revista Eletrônica do Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte, v. 6, n. 6, dezembro de 
2019- ISSN: 2357-8513 

40 
 

Pignant (1892) destacou a dimensão econômica dessa solução, entendendo que ela 

seria mais barata. Além disso, o arquiteto francês, baseado na obra de Arnould (1881), 

fez uso de uma citação que aparenta ter influenciado a escolha de Aarão Reis: 

 
Muitos higienistas alemães pensam que a descarga de águas residuais em rios 
pode ser feita sem muita inconveniência desde que essas águas possam ser 
diluídas em um volume 100 vezes maior que o seu (ARNOULD, 1881, apud 
PIGNANT, 1892, p.294. Tradução e grifos do autor).  

 

A citação ipsis litteris, no entanto, não é encontrada nos textos de Arnould (1881). 

Ao que parece, Reis não teve acesso à obra de Arnould, de modo que sua análise sobre o 

lançamento de esgotos nos rios tenha sido equivocada. Jules Arnould escreveu seu livro 

em 1881 e baseou seu trabalho em estudos então recentes, desenvolvidos tanto na 

Inglaterra quanto na Alemanha. Apesar de entender que o lançamento de esgotos nos rios 

ou no mar fosse um dos processos utilizados para depuração, o higienista debateu toda a 

questão sobre os malefícios de tal prática a partir de estudos ainda em discussão, 

principalmente na Alemanha (onde inclusive, já existiam leis regulamentando a poluição 

dos cursos d’água ao final dos anos 1870), porém sem determinar dados precisos quanto 

ao volume de um curso d’água para descarte de esgotos. Além disso, o próprio Pignant 

(1892) se contradiz no desenvolvimento de sua enciclopédia ao escrever que: 
A poluição dos rios pelas águas residuais neles despejadas é um fato 
absolutamente incontestável e deve ser interrompida pelo interesse da saúde 
pública (PIGNANT, 1892, p.291. Tradução do autor).  

 

Encarregado dos estudos de Belo Horizonte entre janeiro e maio de 1893, o 

engenheiro Samuel Gomes Pereira, apresentou um estudo bastante detalhado, levando-se 

em consideração o curto tempo e as precárias condições de trabalho e a pequena equipe 

disponível (cada engenheiro fora acompanhado por um auxiliar técnico). Dentre os cinco 

engenheiros da CELINC, Pereira foi quem mais se aprofundou nos estudos do tema 

esgotos e é notável sua discordância com o engenheiro-chefe, descartando, inclusive, o 

sistema tout-à-l’égout, preferido e defendido por Aarão Reis. 

Para cada uma das cinco localidades, os engenheiros responsáveis previram uma 

proposta técnica e orçamentária dimensionada para uma cidade de 30 mil habitantes 

(trecho da cidade que seria entregue pela CCNC), bem como para uma cidade de 200 mil 

habitantes (a cidade que se pretendia para o futuro). Dessa forma, Pereira entendera que, 
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num primeiro momento, o Ribeirão Arrudas receberia o lançamento de esgotos, cabendo 

ao Rio das Velhas o lançamento futuro, mediante tratamento prévio: 

 
Poucos cursos d’agua, melhor que o rio das Velhas se podem prestar para 
receber e prontamente transportar os resíduos dos esgotos, das aguas pluviais 
e servidas da nova cidade, sem prejuízo das povoações ribeirinhas 
estabelecidas ou que venham a estabelecer-se para o futuro.  
São garantias irrecusáveis, o seu volume d’agua muitas vezes superior ao 
volume de resíduos expelidos e a velocidade considerável de sua corrente até 
a cachoeira da Escaramuça, mais de 40 léguas à jusante da barra do Arrudas 
onde deverão ser lançados aqueles resíduos depois de convenientemente 
depurados (ANEXO B, p. 16. In: MINAS GERAES, 1893. Grifos do autor). 

 

Devido às características geológicas e topográficas locais, Samuel Gomes Pereira 

descartou o sistema aplicado em Paris para o saneamento externo, pois, além da 

necessidade de extensas planícies, para ser vantajoso, o sistema requer baixa declividade, 

algo incompatível com os terrenos acidentados de Belo Horizonte (ANEXO B, p. 16. In: 

MINAS GERAES, 1893). Inclusive, a baixa declividade exigida pelo sistema de Paris era 

vista por ele como “uma das objecções mais sérias” (ANEXO B, p. 17. In: MINAS 

GERAES, 1893), pois a baixa velocidade dos líquidos no interior das galerias formaria 

depósitos de matéria orgânica que sofreriam putrefação em poucas horas, em países 

quentes como o Brasil. Outra objeção a esse sistema seria em relação ao solo pouco 

impermeável de Belo Horizonte, que, na sua visão, dificultaria a absorção e filtragem dos 

líquidos, como também dos gases que escapam através das paredes das galerias. Suas 

observações se referem aos debates técnicos e ideológicos que permearam o último 

quartel do século XIX, principalmente nas áreas de medicina urbana e saneamento, e 

presentes na obra de Pignant (1892). As objeções feitas pelo engenheiro a respeito do 

tout-à-l’égout são resultado de um fato ocorrido em Paris, denominado como o “Grande 

Fedor de 1880” 7 (BARNES, 2006), evento ocorrido naquela cidade e que culminou na 

criação da Comissão de Saneamento de Paris – CSP. 

A CSP ficou encarregada, ao longo da década de 1880, dentre outros trabalhos, da 

implantação e testes de diferentes sistemas de esgoto na cidade de Paris: o sistema 

Waring, ou separador absoluto, o sistema pneumático Berlier, e o sistema tout-à-l’égout, 

ou unitário, que acabou sendo o sistema escolhido para a capital francesa. O processo de 

implementação do sistema tout-à-l’égout em Paris, entre 1880 e 1894, é denominado pelo 

                                                           
7 Fato semelhante ocorreu em Londres, no ano de 1848. 
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historiador francês Gérard Jacquemet (1979) como “a batalha do tout-à-l’égout” (Figura 

2). Muito além do âmbito técnico e científico, essa batalha aconteceu em outras frentes, 

como no âmbito político (no Conselho Municipal e no Parlamento), bem como no âmbito 

socioeconômico (tanto do serviço dos evacuadores8 como dos proprietários de imóveis 

que tiveram que adequar as instalações sanitárias ao novo sistema).  

 

 

Figura 2 - “Casa saudável - Tout à l’égout”. Alguns prédios de apartamentos em Paris anunciam sua 
modernidade higiênica até hoje, embora o sistema tenha sido extremamente controverso nos anos 1880 
e 1890. Fonte: BARNES, 2006, p. 230. 

 

De posse desse conhecimento, a partir da obra de Pignant (1892), e somado ao 

registro minucioso das condições físico-ambientais do sítio de Belo Horizonte, Pereira 

entendeu ser necessário o estudo de outras possibilidades que melhor se adequassem à 

realidade local (Figura 3). O engenheiro optou então por quatro soluções: o sistema 

proposto pela Comissão de Saneamento de Paris - CSP em 1880 (um tipo de sistema 

separador), o sistema Waring, o sistema pneumático Liernur (conhecido como sistema 

diferenciador) e o sistema Berlier. Para Pereira, do ponto de vista teórico, as quatro 

alternativas seriam passíveis de implantação na futura Capital mineira e que competiria à 

“comissão dos estudos definitivos”, ou seja, a CCNC, a escolha final. O engenheiro 

                                                           
8 Os evacuadores eram os prestadores de serviço de limpeza das fossas das edificações parisienses. 
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acreditava ser necessário “um pleno e detalhado conhecimento de todas as condições 

topográficas e geológicas do solo e subsolo e do regime das águas tanto do Arrudas como 

rio das Velhas” e com atenção especial a dois fatores denominados por ele como 

“capitães”, que seriam a “higiene e economia” (ANEXO B, p.18. In: MINAS GERAES 

1893).  

 

Figura 3 – Diagrama Saneamento urbano ao final do século XIX, apresentando os principais sistemas 
(saneamento interno e externo) levantados na bibliografia estudada. Fonte: BOTELHO ALMEIDA, 
2018, p.82. 

2. Os estudos e os trabalhos da CCNC: gestão de Aarão Reis 

Higiene e salubridade foram premissas básicas, pelo menos no discurso, dos 

trabalhos da CELINC, e, posteriormente, dos trabalhos da CCNC, ambas sobre a chefia 

de Aarão Reis. A partir do Decreto nº 680 de 1894, foi criada e organizada a Comissão 

Construtora da Nova Capital – CCNC, composta em seis divisões de serviços: 1ª) 

Administração geral; 2ª) Contabilidade; 3ª) Escritório técnico; 4ª) Estudo e preparo do 

solo; 5ª) Estudo e preparo do subsolo; e 6ª) Estudo e preparo da viação, das edificações, 
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das instalações elétricas e mais trabalhos e demais trabalhos similares (CCNC, 1895a, 

p.5-6).  

A gestão de Aarão Reis à frente da CCNC foi marcada pelo amplo conhecimento 

das condicionantes físiconaturais de Belo Horizonte – cuja necessidade já havia sido 

destacada por Samuel Gomes Pereira –, tendo desenvolvido, de forma minuciosa, 

levantamentos e estudos técnicos, principalmente por parte das 4ª e 5ª divisões da CCNC. 

A 4ª Divisão, sob a chefia do engenheiro Samuel Gomes Pereira9, ficou encarregada da 

produção da planta geodésica, topográfica e cadastral de Belo Horizonte, que seriam a 

base para o projeto definitivo da Nova Capital (Figura 4), bem como dos projetos de 

abastecimento de água e saneamento urbano. 

                                                           
9 A escolha pareceu ser acertada, pois ele foi o encarregado dos estudos do arraial de Belo Horizonte pela 
CELINC. 
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Figura 4 - Planta geodésica, topográfica e cadastral da zona estudada. No canto inferior esquerdo há 
uma inscrição que diz: “Primeira planta neste gênero que se levanta no Brazil”. Fonte: Arquivo Público 
Mineiro - APM 

 
A 5ª Divisão, sob a chefia do engenheiro Caetano César de Campos, foi encarregada 

dos estudos e preparo do subsolo; a 1ª Seção a cargo do abastecimento de água e a 2ª 

Seção, dos serviços de esgoto10. O regime hídrico da região teve atenção especial, devido 

à necessidade de um grande volume de água para a instalação da Nova Capital: 300 litros 

diários de água por habitante11. Essa quantidade de água per capita era uma preocupação 

                                                           
10 A 1ª Seção da 5ª Divisão esteve sob a gerência de três engenheiros: Luis Martinho de Moraes, Recenvindo 
R. Pereira e por fim Francisco Saturnino Rodrigues de Brito. A 2ª Seção esteve sob a gerência de Ludgero 
Wandick Dollabela e posteriormente por Eugenio de B. Raja Gabaglia. 
11 Segundo Jules Arnould (1881, p.594, Paris tinha cerca de 200 l/h (litros por habitante), Londres 224 l/h 
e Bruxelas 120 l/h (ARNOULD, 1881, p.594). Porém o autor não apresentou valores quanto à quantidade 
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então recente, vista como imprescindível às necessidades da vida moderna, como o fluxo 

contínuo de águas para a lavagem das galerias de esgoto dos modernos sistemas de 

saneamento (ARNOULD, 1881).  

Em 29 de abril de 1895, Caetano de Campos emitiu o Ofício nº 107 (CCNC, 1895b, 

p.235-242), que constava, em detalhes, o anteprojeto do sistema de saneamento da futura 

Capital de Minas Gerais. Após finalizados os trabalhos de sondagem e os estudos mais 

precisos da geomorfologia do sítio do arraial de Belo Horizonte, com a escolha de uma 

solução considerada mais adequada às condicionantes do sítio, sendo preterido o sistema 

parisiense, tout-à-l’égout (sistema unitário), e adotado o sistema Waring (sistema 

separador absoluto): 
O sistema que adotamos, com a vossa aprovação – o Sistema Waring -, parece 
o mais apropriado às circunstancias locais. Os mesmos adversários de tal 
sistema, pela capacidade restrita dos encanamentos, reconhecem a sua perfeita 
conveniência a pequenas povoações. Ora, a nossa cidade está pela natureza 
dividida em distritos separados na configuração e relevo do solo, e pode ser 
considerada por este lado como pequenos núcleos de povoação justapostos. 
Uni-los, a não ser por coletor geral corrente no vale principal, sim, pediria 
meios menos singelos da parte de um projeto de esgotos, com sacrifício da 
economia (CCNC, 1895b, p.235. Grifos do autor) 

 

No entanto, o principal destaque na apresentação do engenheiro Caetano de 

Campos diz respeito aos “distritos separados na configuração e relevo do solo”, ou seja, 

as microbacias dos diversos cursos d’água locais (CCNC, 1895b, p.235). Sua explicação 

faz transparecer que o projeto de esgotos fora pensando de forma a priorizar as 

microbacias hidrográficas como unidades de planejamento distintas, porém conectadas 

a um grande coletor (ou interceptador) geral, no vale do Ribeirão Arrudas, servindo de 

condução das águas servidas ao devido tratamento (BOTELHO ALMEIDA, 2018, p.113-

114). Além disso, “cada distrito será constituído pela porção mais conveniente da bacia 

de um dos córregos atuais afluentes do ribeirão dos Arrudas” (CCNC, 1895b, p.240), 

sendo que, “qualquer das canalizações da parte de cada bacia diretamente aferente ao 

ribeirão poderá ter por coletor, para as aguas limpas aquele ribeirão, ou o coletor geral; 

                                                           
“ideal” de litros diários de água por habitante. P. Pignant (1892, p.112-114)) desenvolveu um breve estudo 
sobre o assunto, desenvolvendo cálculos baseados na vida cotidiana de uma grande cidade, determinando 
cerca de 150 litros diários de água por habitante.  
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conforme o indicar a economia e a salubridade” (CCNC, 1895b, p.240). Ou seja, somente 

as águas tratadas deveriam ser lançadas diretamente nos cursos d’água locais.  

Quanto ao tratamento dos esgotos, a opção, naquele momento, foi a de tanques de 

precipitação ou decantação. Os tanques de precipitação seriam construídos em alvenaria 

ou ferro (sendo perfeitamente estanques e cobertos), com um volume total para as águas 

servidas de aproximadamente 1,50 metros cúbicos (CCNC, 1895b, p.236): 

 
As águas entram em cada um dos tanques (...) em vertedouro por uma calha 
geral de cabeceira, ou por canos, com registros de parada para a distribuição 
alternada; saem para o esgoto que vai ter ao rio por vertedouro e cascata até a 
calha receptora. 
O lodo ou precipitado (sludge) tem o seu canal no meio dos tanques com 
sentido inverso ao da corrente nos referidos vertedouros, para vir sair em 
conduto próprio que o leve ao deposito da oficina de prensar. 
Para retirar as águas decantadas restantes nos tanques, quando se intercepta a 
entrada de novas [águas] afim de limpá-los, pode-se empregar um evacuador 
pela superfície (floating arm) (CCNC, 1895b, p.237). 

 

Os tanques de precipitação (Figuras 5a e 5b) foram dimensionados para conter, pelo 

menos, o volume de duas horas de máximo fluxo de águas servidas cada um. 

Considerando a altura média de 1,60 metros de cada um dos tanques, de acordo com os 

cálculos desenvolvidos (considerando a quantidade total diária de 325 litros de água por 

habitante), eles teriam 1250 m² de área. O importante no dimensionamento dos tanques 

era garantir uma velocidade conveniente à decantação e “o meio de assegurar a 

tranquilidade para esse fim” (CCNC, 1895b, p.238). A solução proposta, entendendo que 

a cidade não teria 30 mil habitantes em sua inauguração, seria a construção de três meios 

tanques, “para que haja sempre um funcionando, quando, estando o outro em reparação, 

o terceiro precise de limpeza” (CCNC, 1895b, p.242).  
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Figura 5a - Corte esquemático de um tanque de precipitação do tipo Imhoff. Esse tipo, patenteado em 
1906 pelo engenheiro alemão Karl Imhoff (1876-1965), é semelhante aos tanques propostos pela CCNC 
em 1895. Fonte: http://ruhrverband.de/en/sewage/sewage-treatment-plants/historical-retrospect/ 
 
Figura 5b - Cortes esquemáticos de um tanque de precipitação do tipo Imhoff. Fonte: 
https://www.wwoa.org/history/treatment/ 

 

Após o processo de decantação, as águas residuais passariam por um tratamento 

químico, por meio de “uma mistura com substancias químicas clarificadoras e 

precipitantes”. Ademais, “a mistura com as substancias químicas deve[ria] ser o mais 

intima possível, por meio de aparelhos mecânicos se necessário [fosse]; e feita na ordem 

sucessiva e nas proporções mais adequadas” (CCNC, 1895b, p.241). Após a purificação, 

a “saída final da agua clarificada [seria feita] por vertedouro e através de grossos filtros 

de pedra britada ou cascata”, ou seja, um processo de filtragem antes de lançar as águas 

nos cursos d’água (CCNC, 1895b, p.242).  

Apesar de todo detalhamento acerca do tratamento de esgotos, Caetano de Campos 

entendia que “este sistema de depuração não ser[ia] exclusivo por longo tempo” (CCNC, 

1895b, p.237-238). Apesar das observações contundentes apresentadas pelos engenheiros 

Samuel Gomes Pereira (nos estudos da CELINC) e Aarão Reis, quanto à não existência 

de áreas suficientes para a irrigação em Belo Horizonte, Caetano de Campos acreditava 

que, para a cidade futura, tal possibilidade ainda seria possível. 

 

 

 

http://ruhrverband.de/en/sewage/sewage-treatment-plants/historical-retrospect/
https://www.wwoa.org/history/treatment/
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3. Os trabalhos da CCNC e a construção da cidade: gestão de Francisco Bicalho 

 

Em maio de 1895, Aarão Reis foi exonerado da chefia da CCNC, assumindo o 

engenheiro Francisco de Paula Bicalho, que aparentava ter um caráter mais pragmático 

que seu antecessor. Ele fez de imediato uma reformulação estrutural na Comissão, 

aumentando de 6 (seis) para 10 (dez) o número de divisões: 1ª) Administração geral; 2ª) 

Contabilidade; 3ª) Serviços municipais; 4ª) Escritório técnico; 5ª) Viação férrea e 

eletricidade; 6ª) Arruamentos, calçamentos, parques e jardins; 7ª) Edificações públicas; 

8ª) Abastecimento de água; 9ª) Esgotos; e 10ª) Edificações municipais, casas para 

empregados e particulares. Tal atitude, além da diminuição do número de funcionários, 

apresentou uma administração mais horizontal, extinguindo o cargo de Chefe de Seção, 

e possibilitando a reunião, sob um único chefe, das divisões que tivessem funções 

similares (BARRETO, 1996, p.340-342). 

No âmbito do saneamento, houve um retrocesso de ordem técnica. Bicalho foi 

categórico ao impor o sistema tout-à-l’égout para o saneamento interno (o qual ele 

acreditava ser mais econômico), bem como o sistema de depuração pelo solo, para o 

saneamento externo: 
Quanto ao sistema a adotar-se, não podia haver indecisão na escolha: trata-se 
de uma grande cidade, capital de um rico e florescente Estado, de cujo futuro 
não é lícito duvidar-se, e que, portanto, deve ser edificada com todos os 
melhoramentos e requisitos exigidos pela higiene e comodidades de vida, que 
nos países civilizados são considerados indispensáveis. 
Impunha-se, pois, o tout-à-l’égout, reconhecido hoje pelas principais 
autoridades sobre o assunto como o mais aperfeiçoado sistema, que tem 
indiscutíveis vantagens sobre qualquer outro, principalmente aliado à 
depuração das águas dos esgotos por meio da infiltração no solo, que constitui 
hoje a medida mais eficaz e garantidora da salubridade e boa higiene. 
Assim, adotei aquele sistema, para o qual será preparada a rede de canalização, 
não obstante só dever funcionar com toda a sua plenitude, quando se acharem 
convenientemente calçadas as vias públicas, o que não pode, nem deve ser 
retardado (BICALHO, 1896 apud BARRETO, 1996, p.560-561). 

 

Apesar da mudança organizacional feita por Francisco Bicalho na CCNC, o 

engenheiro Ludgero Wandick Dolabella foi mantido à frente dos trabalhos relativos aos 

esgotos da cidade. Como supracitado, o anteprojeto do sistema de saneamento (sistema 

Waring associado ao tratamento de esgotos por precipitação e ação química) já havia sido 

concluído e desenvolvido a partir dos estudos da geomorfologia local. Essa mudança no 
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sistema de esgotos acabou gerando atraso de quase um ano em uma nova fase de estudos 

e projetos (entre maio de 1895 e abril de 1896). 

A preferência dos técnicos por certas tecnologias ou modelos, principalmente 

aqueles apropriados da Paris haussmanniana, foi tema abordado pelo engenheiro 

Saturnino de Brito (que chefiou a 2ª Seção da 5ª Divisão na gestão de Aarão Reis) em sua 

obra “Esgotos das cidades” (1901). Ele entendia como “partidarismo” tal preferência, 

independentemente de sua adaptabilidade local e economia: 

 
O “partidarismo” por um determinado sistema oblitera o senso profissional; 
infelizmente existe esse partidarismo, e quando, por exemplo, se prova que o 
sistema separador absoluto satisfaz cabalmente ao exame hygiotechnico, 
sendo além disto mais econômico na generalidade dos casos, observarão os 
“unitaristas” que este argumento não tem peso em higiene, esquecidos que se 
fazem de que ele justamente em certas condições vem resolver a 
exequibilidade dos melhoramentos reclamados pela própria higiene... 
Podemos citar exemplos desta má vontade tão generalizada em vários países 
da Europa e repercutida aqui; felizmente ele se vai aos poucos restringindo e 
as cidades pobres de saúde e de dinheiro vão colhendo os desejados proveitos 
com o saneamento pelos esgotos sensatamente estudados e corretamente 
executados (BRITO, 1901, p.72). 

 

Apesar da escolha, o sistema unitário preocupava Francisco Bicalho quanto à 

pavimentação das ruas e calçadas, trabalho “que não pode, nem deve ser retardado”, pois 

exercia influência direta nas redes de canalização, com possibilidades de entupimento, 

principalmente nesse sistema, pois as águas residuais e pluviais são direcionadas para a 

mesma tubulação.  

Para o cálculo das canalizações, foi utilizado o valor de 36 mm/hora, considerada 

pelo engenheiro como torrencial, mesmo admitindo terem sido registrados “aguaceiros 

de maior intensidade” (BARRETO, 1996, p.562). Para Bicalho, não seriam necessários 

cálculos exagerados para o dimensionamento das canalizações ao contrário da gestão 

anterior, que admitiu exagerar em alguns casos, como prevenção, pois a cidade cresceria, 

bem como sua densidade demográfica. Segundo o engenheiro, isso “oneraria muito o 

custo das obras, por exigir grandes dimensões para as canalizações e somente no intuito 

de exigir de uma vez ou outra, por extraordinário, de mui graves consequências” 

(BARRETO, 1996, p.562). Novamente, Bicalho apresenta um argumento de ordem 

econômica acerca dos sistemas de saneamento, fato que iria afetar a técnica empregada 
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na construção dos interceptadores de esgotos, incidindo problemas futuros, como 

observado pelo professor e engenheiro, Manoel Marques Fonseca (1951).  

No entanto, o principal problema posto para o cálculo do sistema de esgotos se 

referia à topografia da região (fator pelo qual ele havia sido descartado), com declividades 

muito mais altas do que aquelas admitidas em tese pelo sistema: 

 
Este problema apresenta em Belo Horizonte dificuldades que ordinariamente 
não se oferecem na maioria das cidades, em consequência das declividades 
relativamente fortes das ruas e vias públicas. 
Com efeito, para que as canalizações deem vazão aos volumes de água que por 
elas devem passar, bastam declividades que não excedam ordinariamente de 
alguns milímetros por metro. 
A inclinação das ruas da nova cidade se mede, porém, por centímetros e esse 
excesso traria inconvenientes e perigos que, desde logo, nos chamaram a 
atenção (BARRETO, 1996, p.560). 

 

Segundo o engenheiro Ludgero Dolabela, a declividade tem influência direta na 

velocidade das águas residuais dentro das tubulações, que “tem limites máximos, 

determinados pela natureza e construção destas, os quais não podem ser excedidos 

impunemente”, dessa forma, “a velocidade atua mecanicamente sobre as superfícies, e 

pode, por sua intensidade e permanência, danificá-las, quando não as arruíne e destrua a 

construção” (BARRETO, 1996b, p.560). Assim, com o intuito de atender, da melhor 

forma possível, as necessidades locais, admitindo “as máximas declividades, compatíveis 

com a velocidade fixada” (BARRETO, 1996, p.564), foram estabelecidos, para a rede de 

esgotos, 20 tipos de canalizações: 

 
- para o coletor geral e artérias principais, galerias de tijolos, de seção oval, 
com abertura desde 1 m até 2,40 m, variando de 20 cm; 
- para as canalizações intermediárias, 7 tipos, também de tijolo, de seção 
circular, com diâmetro de 1 m até 40 cm; 
- para as demais, manilhas de grés ou barro vidrado, de 8, 9, 10, 12 e 14 
polegadas de diâmetro, por serem estes os calibres usuais dos fabricantes 
(BICALHO, 1896 apud BARRETO, 1996, p.563-564). 

 

A rede calculada tinha o desenvolvimento total de 88.620 metros, sendo em sua 

maioria, especificadas em manilhas de barro vidrado, num total de 78.950 metros e o 

restante, ou seja, 9.670 metros, projetada em canalização de tijolos (que eram os coletores 

de esgoto, ou interceptadores. Figura 6). Manifestando novamente preocupação quanto 
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aos custos das obras, cerca de 90% do projeto foi desenvolvido em barro vidrado12, 

material que, além do menor custo, “oferecem vantagens na presteza de assentamentos e 

outras relativas a conservação e consertos” (BARRETO, 1996, p.564).  

 

 
Figura 6 - Desenvolvimento das galerias de tijolos (coletores de maior porte, de forma oval) no Parque. 
Fonte: BARRETO, 1996, p. 566. 

 
 

Em seu Relatório de 1898, Francisco Bicalho apresentou um resumo dos trabalhos 

da CCNC durante o ano de 1897 até a entrega da cidade. A respeito da 9ª Divisão, Bicalho 

relatou que ela se ocupou “com o serviço da rede de esgotos, regime dos rios e outros 

trabalhos relativos à engenharia sanitária” (BARRETO, 1996, p.692). É a primeira vez 

que o termo engenharia sanitária apareceu nos documentos da CCNC, tendo sido muito 

                                                           
12 O contrato para o fornecimento de manilhas e demais peças para o sistema de saneamento da capital foi 
firmado em 4 de setembro de 1896 com o ex-Presidente do Estado de Minas Gerais, João Pinheiro, que 
havia implantado uma fábrica de material cerâmico na cidade de Caetés, cerca de 40 km de Belo Horizonte 
(MINAS GERAES, 1896, p.1). 
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pouco utilizado no Brasil até então. O termo era mais comum em artigos médicos, 

aparecendo algumas vezes em notícias acerca dos novos projetos de rede de esgotos13.  

Os serviços feitos pela CCNC até 31 de dezembro de 1897, em coletores de 

alvenaria de tijolo com argamassa de cimento e areia, totalizou a extensão de 5.252 

metros, ou seja, aproximadamente 55% do total projetado, que era de 9670 metros. Dos 

20 tipos de coletores projetados pela 9ª Divisão em 1896, foram construídos somente 10 

tipos, variando do maior, tipo VI de forma oval com abertura de 1,60 m e altura de 2,069 

m (ver Figuras 8, 9 e 10) até o tipo XV de forma circular e diâmetro de 0,50 m. O volume 

total desenvolvido nos coletores de seção oval chegou a 4.308.680 m³, enquanto o total 

desenvolvido nos coletores de seção circular chegaram a 641.220 m³. Além disso, a 

canalização de manilhas de vários diâmetros, durante o ano de 1897, teve a extensão total 

de 3.920 metros e foram feitos, nas juntas das diversas linhas, poços de visitação. Esse 

valor é extremamente insignificante, algo em torno de 5% do total de 78.950 metros de 

canalização projetada no ano anterior, para a cidade de 30 mil habitantes a ser entregue. 

Com o intuito de vencer a excessiva declividade em alguns pontos da região, 

“conservando a declividade de aterro conveniente sobre as galerias”, de forma a atender 

às exigências do sistema unitário – adequando as ligações com as edificações e as linhas 

de manilhas –, foram estabelecidos degraus, “fazendo-se em seguida a estes, câmaras 

retangulares, de alvenaria de pedra, com abertura em abóboda de alvenaria de tijolo”, 

como apresentado na Figura 7.  Também devido às circunstâncias topográficas, foram 

construídas obras de arte ao longo dos principais coletores (Figuras 8a a 8b). Tais 

trabalhos foram as principais adequações ao sistema unitário, importado da França, às 

condições geomorfológicas de Belo Horizonte, que diferem em muito das condições de 

implementação do sistema em seu local de origem. Ou seja, o que foi aqui projetado, e 

executado, ultrapassou o admitido nas teorias que fundamentavam esse sistema. 

 

                                                           
13 A partir de pesquisa desenvolvida na Biblioteca Nacional Digital, utilizando o termo “engenharia 
sanitária”, durante o período de 1880 a 1900. Disponível em <http://memoria.bn.br/hdb/periodo.aspx>. Em 
relação as novas redes de esgotos, o termo foi relacionado às de Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador, 
São Paulo, Recife e Juiz de Fora. 
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Figura 7 - Câmara com degrau para galeria do tipo XI (forma circular, em alvenaria de tijolos), para 
vencer as excessivas declividades de Belo Horizonte. Fonte: Acervo COPASA. 

 

Concomitante às obras de abastecimento e esgoto, a gestão de Bicalho deu 

continuidade aos trabalhos, iniciados na gestão de Aarão Reis, da canalização de dois 

cursos d’água: o Ribeirão Arrudas e o Córrego do Acaba Mundo (Figura 9). Ambos se 

encontravam na região da cidade que seria entregue pela CCNC e sofreram grande 

alteração de seu traçado nesse local, sendo incorporados à malha regular proposta 

(BARRETO, 1996, p.404;688;698).  

 

  
Figura 8a - Trabalhos de construção de galerias de esgotos no Parque, vendo-se em cima da abóbada o Dr. Fernando 
Esquerdo e sua bicicleta, a primeira que existiu em BH (1896). Fonte: http://www.comissaoconstrutora.pbh.gov.br/ 
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Figura 8b -  Serviço de tubulação de esgotos executado no Parque Municipal, sobre o córrego Acaba Mundo. Ao 
fundo, ainda em construção, a Escola Normal, atual Instituto da Educação (1896). Fonte: 
http://www.comissaoconstrutora.pbh.gov.br/ 

 
No entanto, quando da entrega da cidade em dezembro de 1897, foi extinta a CCNC 

e grande parte do corpo técnico que a compunha (sendo que alguns funcionários 

assumiram cargos na Prefeitura e na administração estadual). Apesar de todo o trabalho 

desenvolvido durante a gestão de Bicalho, a estação de tratamento de esgotos não foi 

construída – algo que só viria acontecer no ano de 2001, quando a Estação de Tratamentos 

de Esgoto - ETE Arrudas foi inaugurada –, de forma que os interceptadores construídos 

(ver Figuras 8a e 8b) despejaram diretamente nos cursos d’água da cidade, as águas de 

esgoto (PBH, 1902, p.121). Tal fato foi reconhecido pelo próprio Francisco Bicalho, 

quando encaminhou seu pedido de exoneração em 13 de dezembro de 1897, afirmando 

que muitas das obras não estavam concluídas, mas que, no entanto, não teria sido possível 

fazer mais: “Foi por demais curto o prazo marcado pela Constituição para a construção 

de toda uma cidade, dotada dos melhoramentos e requisitos exigidos pela vida social 

moderna” (COMPANHIA, 1996, v.3, p.38). Esse processo de poluição dos cursos d’água, 

associado às suas canalizações, e consequentemente seu tamponamento, se tornou 

recorrente na cidade, principalmente a partir dos anos de 1920 (BORSAGLI, 2016, p.108-

168), culminando em uma prática que persiste nos dias de hoje. 

Como observado na descrição dos trabalhos desenvolvidos pela CCNC, a cidade 

não foi entregue por completo, mas sim, um embrião destinado a 30 mil habitantes (Figura 

9). A cidade era ainda um grande canteiro de obras, tornando “a fixação nela uma aventura 

digna de pioneiros” (SINGER, 1977, p.222). Com a dissolução da CCNC, as obras e o 

planejamento urbano não obedeceram a critérios uniformes nem centralmente definidos. 

Esses fatos coincidem com a crise econômica que o Brasil sofreu durante os anos de 1897 

e 1905, associados à baixa do preço do café no mercado internacional. O café era o 

principal produto de exportação nacional, e consequentemente mineiro. Minas Gerais 

chegou a figurar como o segundo maior produtor cafeeiro do país (SINGER, 1977). 
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Figura 9 - Mapa das canalizações desenvolvidas pela CCNC, no Ribeirão Arrudas e Córrego Acaba Mundo, sobre a 
Planta da parte urbana da Cidade de Minas designada para 30.000 habitantes, de 1895. Foram inseridos neste mapa 
as canalizações do Córrego do Acaba Mundo e Ribeirão Arrudas, e também o Córrego do Acaba Mundo em leito 
natural. Fonte: http://www.comissaoconstrutora.pbh.gov.br/ BARRETO, 1996, p.404; 688 e 694 /  Adaptado e 
desenvolvido pelo autor. 

 
O avanço lento das obras foi agravado pelas políticas econômicas na gestão do 

presidente Manuel Ferraz de Campos Sales e do então ministro da Fazenda, Joaquim 

Murtinho, em resposta à crise do café. Segundo o pesquisador estadunidense Jeffry 

Adelman (1974, p.85-86), ambos eram adeptos de uma “estrita economia liberal”, tendo 

decidido ”deflacionar a moeda, reduzir os gastos do governo a um mínimo, aumentar 

impostos, queimar dinheiro publicamente e cancelar a construção de obras públicas”, com 

o intuito de estabilizar a moeda nacional e restaurar o crédito do país no exterior. Com 

isso, os demais sistemas de infraestrutura públicos, como transportes (bondes) e rede 

elétrica só foram implantados nos primeiros anos do século XX, enquanto os problemas 

de saneamento e abastecimento de água só tiveram grandes mudanças nos anos 1970, 

porém, longe de serem resolvidos (MESQUITA, 2013). 

 

4. O legado da CCNC 

Os sistemas de saneamento da Nova Capital mineira foi tema de suma importância 

nos trabalhos da CELINC e CCNC, e, ao que parece, de atuação direta de seus 

engenheiros chefe, Aarão Reis e Francisco Bicalho. O desenvolvimento de um projeto 

daquela magnitude, uma cidade concebida do zero, deveria partir de uma análise e de um 
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entendimento de diversos fatores, como as condicionantes físiconaturais e ambientais 

locais, econômicos, socioculturais, etc., fato demonstrado pela gestão de Reis, 

responsável pelos estudos da localidade e pela concepção do projeto urbanístico de Belo 

Horizonte (BOTELHO ALMEIDA, 2018). A gestão de Francisco Bicalho foi 

caracterizada pelo início da construção da cidade e seu papel pode ser identificado como 

o de um gestor da proposta concebida por seu antecessor. 

A mudança de gestão na CCNC foi marcada também por uma mudança de 

orientação nas diretrizes do projeto de saneamento da cidade, indicando divergência de 

pontos de vista técnico entre as equipes de Aarão Reis e Francisco Bicalho, isto é, entre 

projeto e execução. Francisco Bicalho foi categórico: “Impunha-se, pois, o tout-à-l’égout, 

reconhecido hoje pelas principais autoridades sobre o assunto como o mais aperfeiçoado 

sistema”. Apesar de demonstrar firmeza em sua fala, não havia até então consenso de 

opiniões no meio técnico-científico. E ademais, os estudos do local já haviam 

comprovado sua ineficácia em Belo Horizonte, confirmadas pela análise de Schladweiler 

(2004). 

Diversos foram os fatores que impactaram o saneamento em Belo Horizonte: 

doutrinas e teorias vigentes (higiênicas, urbanas e médicas), partidarismo técnico-

científico, questões políticas, socioeconômicas, socioculturais e ambientais. As obras 

empreendidas pela CCNC ao final do século XIX, prejudicadas pela crise econômica que 

abalou o país, afetou a continuidade dos trabalhos e, como apresentou o professor Manoel 

Marques Fonseca (1951), afetou também a técnica empregada. Com a dissolução da 

Comissão, o corpo técnico encarregado de retomar os trabalhos foi bastante reduzido e a 

grande quantidade de mão de obra foi dispersa pela falta de trabalho.  

Já nos primeiros anos da Nova Capital, a não continuidade das obras evidenciou 

muitos problemas, principalmente a poluição dos cursos d’água, que, com o passar dos 

anos, foi se tornando cada vez mais intensa, reproduzindo, mesmo que em uma escala 

bastante reduzida, o evento do “Grande Fedor” ocorrido em Londres e Paris (FONSECA, 

1951, p.51). O processo de canalização de cursos d’água atendia, primeiramente, aos 

princípios e às doutrinas higienistas do último quartel do século XIX, que determinavam 

a circulação e a rápida evacuação das águas urbanas (BOTELHO ALMEIDA, 2018). Tal 

determinação foi, posteriormente, apropriada pelo poder público e, consequentemente, 

pela especulação imobiliária, com o avanço das obras da cidade. Com a abertura de novas 
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ruas e novos quarteirões, seguindo o Plano pré-estabelecido pela CCNC, os córregos de 

Belo Horizonte passaram a ser então incorporados à malha urbana da cidade, recebendo 

grande aporte de esgotos. Ao longo dos anos, apesar da preocupação em relação à 

poluição por parte dos técnicos da Prefeitura, os cursos d’água passaram a ser mal vistos, 

tidos como meios transmissores de doenças, mau cheiro e esgoto (BORSAGLI, 2016). 

Como resposta a esses problemas, muitos dos cursos d’água, já canalizados e retificados, 

foram então tamponados e suprimidos da paisagem urbana. Essa atuação do poder público 

estava associada a um novo processo de modernização e progresso do período pós 

Segunda Guerra, que teve o automóvel como principal “carro chefe” (MESQUITA, 

2013). Tais ações, no entanto, atuavam somente sobre o resultado do problema poluição, 

não a sua causa. Assim, o “embelezamento” da cidade, visto a partir das novas avenidas 

asfaltadas (MESQUITA, 2013) não resolveram a questão, que era a contínua poluição 

dos cursos d’água, agora, porém, suprimidos da paisagem. 

Entende-se que, a partir da pesquisa da qual este artigo é parte integrante, tais 

práticas persistem ainda nos dias de hoje, mesmo havendo mudanças fundamentais na 

atuação técnica sobre cursos d’água urbanos, esgotamento sanitário e águas pluviais 

(PINHEIRO, 2019). Novas abordagens e leituras da historiográfica a partir das fontes 

primárias de Belo Horizonte, em particular seus cursos d’água, configura-se como um 

dos caminhos para uma melhor compreensão dessas práticas. Dessa forma, a partir de 

novas pesquisas, será possível avançar no desenvolvimento de um novo paradigma 

urbano. 
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COLEÇÃO JOÃO GUSMAN JÚNIOR: REGISTRO DAS OBRAS DE 

SANEAMENTO EM BELO HORIZONTE 

 

JOÃO GUSMAN JÚNIOR COLLECTION: REGISTRATION OF SANITATION 

WORKS IN BELO HORIZONTE 

 

 

Álvaro Américo Moreira Sales* 

 

 

RESUMO 

A Coleção João Gusman Júnior do Museu Histórico Abílio Barreto apresenta 

fotografias que retratam obras de saneamento realizadas em Belo Horizonte em 1929. 

Nesta época, o então Governador de Minas Gerais Antônio Carlos Ribeiro de Andrada 

realizou obras de expansão urbana e melhoria dos serviços de saneamento em Belo 

Horizonte com o intuito de se projetar nacionalmente para sua candidatura a presidente 

do Brasil. Neste contexto de projeto político, obras de canalização de cursos d’água e 

ampliação do abastecimento de água foram empreendidas, ainda que desconsiderando o 

leito natural e as várzeas desses cursos. O registro desse período está disponível para 

consulta e pesquisa no Museu Histórico Abílio Barreto. 

 

Palavras-chave: Fotografia. Saneamento. Memória. 

 

 

ABSTRACT 

The João Gusman Junior Collection of the Abílio Barreto Historical Museum presents 

photographs about sanitation works carried out in Belo Horizonte in 1929. At that time, 

the Governor of Minas Gerais Antonio Carlos Ribeiro de Andrada carried out works of 

urban expansion and improvement of sanitation services in Belo Horizonte in order to 

project himself nationally for his candidacy for Brazil's president. In this context, works 

of watercourses canalization and expansion of water supplywere undertaken, although 

disregarding the natural bed and the floodplains of these courses. The registration of this 

period is available for consultation and research at the Abílio Barreto Historical 

Museum. 

 

Keywords: Photography. Sanitation. Memory. 
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Introdução 

 

A Coleção João Gusman Júnior faz parte do acervo do Museu Histórico Abílio 

Barreto (MHAB) e contém fotografias que retratam obras de saneamento realizadas em 

Belo Horizonte em 1929. Tais fotografias são o registro de uma grande transformação 

que estava em andamento na cidade à época, fruto de um processo de intervenção que 

redefiniu o leito dos cursos d’água, que já haviam sido alterados para se adequarem ao 

rígido traçado urbano proposto no planejamento urbano original de Belo Horizonte. 

Nessa época, esses cursos d’água foram retificados e canalizados e, alguns deles, 

enterrados e encaixados dentro de tubulações. Nesse artigo, serão apresentadas algumas 

dessas fotografias e o contexto da realização das obras de saneamento, que marcaram o 

início da desconsideração do traçado natural dos cursos d’água em Belo Horizonte, 

subjugados pelo conceito de modernidade da época. 

O MHAB foi fundado em 1943, inicialmente com o nome Museu Histórico de 

Belo Horizonte, durante a gestão do prefeito Juscelino Kubitschek (1940-1945). Em 

1967, o museu recebeu sua designação atual em homenagem ao seu fundador, Abílio 

Barreto, que havia falecido em 1959. A primeira incorporação de fotografias se deu por 

meio do seu fundador, que doou 60 fotografias de sua coleção particular ao museu. 

Desde então, o MHAB incorporou um acervo fotográfico de aproximadamente 25 mil 

itens, tanto por aquisição quanto por doação. Dentre os itens do acervo fotográfico, há 

uma grande diversidade de suportes e tamanhos, que se relacionam com o contexto da 

época de sua produção. São exemplos dessa diversidade: fotografias albuminadas à base 

de clara de ovo, que foram muito utilizadas entre 1847 a 1910; negativos de chapa de 

vidro em gelatina, usados desde 1871; ampliações fotográficas em preto e branco (P&B) 

em variados tamanhos; ampliações fotográficas coloridas; negativos de 35 mm; slides; 

impressões fotográficas por meio de processos digitais; e cartões postais. 

Esse acervo está organizado em coleções, cujo processo de sistematização e 

catalogação foi atualizado a partir da revitalização do MHAB em 1993, que envolveu o 

arranjo físico e a identificação de cada item. Naquele ano, foram realizadas atividades 

sistemáticas voltadas para a higienização, o acondicionamento, além do levantamento e 

compilação de informações referentes a cada item documental, possibilitando a 

identificação das fotografias. Assim, a organização geral do acervo, se deu pelo 
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agrupamento de documentos de mesma procedência e de temáticas similares presentes 

nas imagens, gerando, assim, as coleções que temos hoje. 

Todo esse acervo foi tratado visando a sua estabilização e a definição da 

melhor forma de acondicionamento e de acesso ao material pelo público. As imagens e 

os álbuns de fotografias mais deteriorados pela ação do tempo e pela forma inapropriada 

de manuseio foram restaurados e estão acondicionados em suportes e mobiliário 

apropriados dentro da reserva técnica do museu. Durante o trabalho de organização, o 

acervo foi digitalizado em alta e baixa resolução para facilitar a pesquisa e a 

visualização das imagens pelos pesquisadores e usuários do MHAB e também a cessão 

de acervo para terceiros. Por meio da digitalização, facilita-se o acesso ao acervo, 

minimizando a retirada do mesmo da reserva técnica e seu consequente manuseio.  

Para além da materialidade do acervo, é preciso fornecer dados aprofundados 

sobre a documentação imagética por meio de fichas catalográficas, que contêm sete 

categorias de informações compostas pelo conteúdo do seu banco de dados. São elas: 

identificação, descrição física, estado de conservação, origem, condições de reprodução 

e restrições, notas de exposições e publicações e dados de preenchimento.  

Na parte da identificação do documento estão presentes informações sobre a 

coleção a que a fotografia pertence, a série em que foi classificada dentro da coleção, o 

número de registro, o número anterior de inventário, a data ou provável data de sua 

produção, além de título, local, autoria ou responsabilidade, e descrição da fotografia. A 

descrição física apresenta informações básicas sobre o material fotográfico; a 

designação genérica da imagem – cartão postal, fotografia, slide ou negativo, por 

exemplo – a designação específica do processo de fixação da imagem, podendo ser 

gelatina ou albúmem, por exemplo; a cromia, identificando se a imagem é P&B ou 

colorida; e, por último, a dimensão – aspecto importantíssimo nas ampliações 

fotográficas. O estado de conservação e interferências detalham as condições de 

conservação ou diagnóstico da foto. No campo intervenções anteriores constam as ações 

realizadas, até aquele momento, visando à conservação da imagem. Já no campo 

recomendações, são anotadas todas as ações que deverão ser realizadas com o intuito de 

preservar a imagem. A origem é o campo onde se encontra a procedência da imagem, 

que pode se originar de doação, compra, permuta ou transferência. Junto a esse campo, 

também se inclui o item condições de reprodução e restrições, sendo essas informações 
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referentes à utilização da imagem, determinando se ela pode ou não ser reproduzida. 

Salientamos que as informações contidas nesse campo são de extrema importância para 

a história da instituição, pois podem ajudar na constituição de sua política de acervo. 

Notas de exposições e publicações é a área que registra a utilização da imagem para 

algum fim, seja para exposições ou publicações em geral. Na área de notas colocam-se 

informações diversas sobre o item que está sendo catalogado e, por meio delas, é 

possível saber se a foto encontra-se em álbum ou fixada em cartão, por exemplo. Além 

disso, podem ser acrescentados dados sobre outros materiais que contenham 

informações adicionais sobre o item catalogado, disponíveis na instituição de guarda. 

Em dados de preenchimento, insere-se o nome do responsável pelo preenchimento da 

planilha, o responsável pelo preenchimento e a data da conferência. 

Para a visualização do conteúdo – imagens digitalizadas e respectivas fichas 

catalográficas – foi criado o Sistema de Banco de Dados do Acervo Fotográfico do 

Museu Histórico Abílio Barreto. Tal sistema é disponibilizado para consulta na 

biblioteca do museu e permite que pesquisadores e usuários do MHAB acessem o 

acervo por meio de palavras de buscas ou pela inserção do número de registro de 

determinado item. Isso facilitou o acesso ao acervo e a sua disponibilização para 

terceiros.  

 

A Coleção João Gusman Júnior 

 

O acervo fotográfico do MHAB está organizado em coleções, delimitadas a 

partir da temática representada nas fotografias ou do responsável pela doação. Cerca de 

25 mil itens estão divididos entre as coleções: Aarão Reis, Abílio Barreto, André César, 

Barão von Tiesenhausen, Belo Horizonte, Celso Mello de Azevedo, Clóvis Salgado, 

Comissão Construtora da Nova Capital, Gilberto César Castro, Hélio Gravatá, Jairo 

Brandão, Júlia Dreysler, La Plata, Lia Salgado, Luiz Oliveiri, Mana Coelho, Maria das 

Neves, Otávio Dias Filho, Pedro Micussi, Raffaello Berti, Romeo de Paoli e João 

Gusman Júnior.  

A Coleção João Gusman Junior foi incorporada ao MHAB em 2005 por meio 

de uma doação de Maria de Lourdes Gusman Pereira, filha de João Gusman Júnior. A 

doação constituiu em seis álbuns de dimensões 31 x 24 cm cada, contendo ao todo 197 
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fotografias P&B em gelatina, de dimensões 23,5 x 17,5 cm, realizadas em 1929. As 

fotografias retratam obras de saneamento realizadas em Belo Horizonte no período. 

 João Gusman foi um engenheiro de grande atuação em Belo Horizonte entre as 

décadas de 1920 e 1940, tendo sido prefeito da cidade entre 05 de novembro de 1945 e 

02 de fevereiro 1946 em sucessão a Juscelino Kubitschek, que ocupara o cargo entre 

1940 e 1945 (ANDRADE; GRAVATÁ, 1979). No entanto, durante o período que as 

fotografias fruto da doação foram feitas, João Gusman Júnior ocupava o cargo de 

Diretor Geral de Obras e Serviços da Prefeitura de Belo Horizonte1, na administração do 

prefeito Cristiano Monteiro Machado (1926-1929). Gusman era responsável pela 

construção e fiscalização de obras, serviços de água, esgotos e limpeza pública, 

arborização urbana e manutenção de parques e jardins.  

 

Belo Horizonte no final de década de 1920 

 

Belo Horizonte, projetada para ser a sede administrativa de Minas Gerais e 

inaugurada em 1897, ainda não havia se efetivado de fato como a capital do estado na 

década de 1920. A população e a cidade cresciam ano após ano, mas a sua receita não 

acompanhava tal crescimento. Escassa em indústrias e contando apenas com o comércio 

local, a maior parte da arrecadação municipal advinha da verba repassada pelo governo 

estadual para sua capital. Dentro do perímetro da Avenida do Contorno, havia inúmeros 

terrenos vazios em virtude da rígida legislação para sua ocupação e da especulação 

imobiliária. No entanto, nos bairros do entorno do território planejado, a cidade crescia 

de forma desordenada, já que o mesmo planejamento urbano não era mantido nesses 

locais. Nesse contexto, os serviços urbanos como iluminação, abastecimento de água e 

saneamento eram precários ou inexistentes.  

Nos primeiros vinte e cinco anos de existência de Belo Horizonte o 

saneamento e a salubridade, bandeiras empunhadas pelos defensores da 

construção da nova capital haviam sido deixadas de lado pelas 

administrações municipais, limitando-se apenas a realizar ligações de esgoto 

em algumas residências, à custa de verdadeiros remendos sob as ruas. A 

estação de tratamento de esgotos, citada em diversos relatórios do período, 

havia se tornado uma utopia, pois os rios urbanos realizavam o trabalho 

                                                 
1 O Decreto Municipal n. 16 de 12 de maio de 1927 regulamentou uma nova estrutura organizacional da 

Prefeitura de Belo Horizonte, na qual foi criada a Diretoria-geral de Obras e Serviços e continha a 

Subdiretoria de Obras e Serviços, a Subdiretoria de Águas, a Seção de Higiene e a Inspetoria de Matas e 

Jardins. (ARQUIVO PÚBLICO DA CIDADE DE BELO HORIZONTE, 2002, v. 1, p. 61). 
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barato e sujo da condução fecal, legando ao ribeirão Arrudas o papel de 

emissário, depurador e diluidor de esgotos, não produzindo hipoteticamente 

nenhum ônus para a administração pública que direcionava os investimentos 

para as benfeitorias a serem vistas e louvadas pela população e pelos 

visitantes ilustres. (BORSAGLI, 2016, p. 114) 

 

No entanto, a partir de um projeto político do presidente do Estado, Antônio 

Carlos Ribeiro de Andrada, Belo Horizonte foi utilizada para a construção de uma 

imagem de modernidade para o país. Eleito presidente de Minas Gerais, Antônio Carlos 

Ribeiro de Andrada governou o estado entre 1926 e 1930. Sua gestão foi marcada por 

inovações, como a instituição do voto secreto nas eleições estaduais e municipais, a 

reforma do ensino primário e normal e a criação da Universidade de Minas Gerais. Por 

sua condição de presidente de Minas, seria o sucessor do governador paulista 

Washington Luís no próximo mandato presidencial, de acordo com a política do “café-

com-leite” vigente à época.2 No entanto, o acordo que vinha garantindo a alternância de 

São Paulo e Minas no governo federal, foi rompido quando Washington Luís preferiu 

indicar outro paulista como seu sucessor. Preterido, Antônio Carlos passou a articular a 

candidatura do gaúcho Getúlio Vargas à presidência. Nesse contexto, culminou na 

Revolução de 1930, na qual Washington Luís foi deposto para que Getúlio Vargas 

assumisse o poder. 

Na esfera local, para assumir a Prefeitura de Belo Horizonte no início de seu 

mandato, Antônio Carlos Ribeiro de Andrada indicou Cristiano Monteiro Machado, 

homem de sua confiança, que governou a cidade entre 1926 e 1929. O objetivo do 

presidente do Estado era empreender obras para se projetar nacionalmente e ser o 

próximo candidato na disputa para a Presidência do Brasil nas eleições de 1930. Assim, 

foram disponibilizados esforços e investimentos para a expansão urbana e a melhoria 

dos serviços públicos necessários ao crescimento de Belo Horizonte. O município não 

possuía recursos para realizar obras de tal monta, mas teve recursos garantidos pelos 

governos estadual, o que representava uma intervenção direta do Estado na 

administração municipal, além de empréstimos obtidos junto ao governo federal. Em 

1928, em sua mensagem ao Congresso Mineiro, Antônio Carlos de Andrada afirmou 

                                                 
2 A política do café-com-leite foi um acordo firmado entre as oligarquias estaduais e o governo federal 

durante a República Velha para que os presidentes da República fossem escolhidos entre os políticos de 

São Paulo e Minas Gerais. Portanto, ora o presidente seria paulista, ora mineiro. O nome desse acordo era 

uma alusão à economia de São Paulo e Minas, grandes produtores, respectivamente, de café e leite. 
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que tinha interesse no progresso e no futuro de Belo Horizonte e que, por essa razão, foi 

necessário autorizar a execução de obras com recursos pecuniários complementares aos 

da disponibilidade financeira da cidade (MINAS GERAIS, 1928): 

 

Com todo esse objetivo são feitas as reformas da Praça Rui Barbosa, do 

sistema de fornecimento de eletricidade e de iluminação da cidade, do 

sistema de água e esgotos, além da canalização de cursos de água na zona 

urbana, destacando-se a retificação do Arrudas (...), e do córrego Acaba 

Mundo e a reconstrução do canal do córrego do Leitão. Fora da zona urbana, 

é concluído o projeto de uma avenida sanitária ao longo do córrego da 

Lagoinha e autorizada a realização de projetos de avenidas acompanhando os 

córregos da Mata (atual Silviano Brandão) e do Pastinho (atual Avenida 

Pedro II), projetos que só seriam implantados na segunda metade dos anos 

30. (FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 1997, p. 108) 

 

As obras de saneamento e o registro fotográfico 

 

Para além da realização das obras, era preciso registrá-las em fotografias para 

documentar e propagandear as realizações do prefeito e do presidente do Estado a todo 

o país. Essa tarefa ficou a cargo do fotógrafo Gines Gea Ribera, que já atuava em Belo 

Horizonte desde o início do século XX. Nascido em 1895 na Espanha, estabeleceu-se 

em Belo Horizonte, no bairro Floresta, onde possuía um estúdio fotográfico na Rua 

Itajubá. As fotografias de Gines Gea Ribera foram organizadas em álbuns editados e 

publicados pelo governo estadual.  

As fotografias foram realizadas em 1929 e retratam as obras que estavam sendo 

empreendidas ou finalizadas naquele período. A execução dessas obras ficava a cargo 

do Chefe da Divisão de Obras da Prefeitura de Belo Horizonte, João Gusman Júnior, 

que deteve a posse de seis exemplares desses álbuns, posteriormente doados pela 

família ao MHAB e do qual trata este artigo.  

Do volume de obras empreendidas em Belo Horizonte, naquele ano, sete estão 

representadas nesses álbuns. São estes: ampliação do abastecimento de água da capital, 

canalizações do ribeirão Arrudas e córregos do Acaba Mundo, Barroca, Zoológico, 

Barroca e Serra. Os referidos cursos d’água podem ser visualizados na imagem 1. 
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Imagem 1: Planta da área urbana planejada pela Comissão Construtora da Nova Capital 

e a rede hidrográfica existente. Fonte: BORSAGLI, 2018. 
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A retificação e a canalização do ribeirão Arrudas entre a foz do córrego do 

Leitão na Rua Mato Grosso e a ponte do Perrela na Avenida do Contorno foi iniciada 

em 1928 e finalizada em 1929 (imagem 2). 

 

Nesse período foi realizada a mais significativa modificação no rígido 

traçado da zona planejada, com cicatrizes urbanas que seriam determinantes 

para a arrecadação municipal e para a população. Os estudos para o 

prolongamento da Avenida do Canal3, considerada uma obra de mais puro 

saneamento, fragmentaria a área destinada ao dissecado Parque Municipal 

(...). (BORSAGLI, 2016, p. 132) 

 

 

 

Imagem 2: Retificação e canalização do ribeirão Arrudas pelo sistema de estacas-

prancha. Ao fundo está a ponte da Avenida Francisco Sales com Avenida dos Andradas. 

Fonte: Coleção João Gusman Júnior – Acervo MHAB 

 

Além disso, para o aterramento do antigo leito do ribeirão Arrudas e definição 

de um novo traçado, foi realizado o desmonte hidráulico (imagem 3) de uma colina no 

bairro Floresta. A água do ribeirão foi bombeada para retirar a matéria posteriormente 

utilizada no aterramento. (BORSAGLI, 2016).  

 

                                                 
3 A Avenida do Canal recebeu o nome de Avenida dos Andradas quando da sua inauguração, em 

homenagem ao Presidente do Estado de Minas Gerais, Antônio Carlos Ribeiro de Andrada. 
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Imagem 3: Desmonte hidráulico e aterramento do leito do ribeirão Arrudas. Em 

primeiro plano a Estrada de Ferro Central do Brasil e, ao fundo, a mata do Parque 

Municipal. Fonte: Coleção João Gusman Júnior – Acervo MHAB 

 

Outra obra em execução no leito do ribeirão Arrudas, em 1929, era a 

construção de um emissário de esgotos na margem sua margem direita (imagem 4). De 

acordo com o relatório do prefeito Cristiano Machado: 

 

Para evitar o lançamento do efluente nos córregos que atravessam a cidade, 

com grave perigo para a higiene pública, continua a ser ativado o 

prolongamento dos emissários principais, que possam receber aquele, 

levando-o a jusante da zona urbana em demanda de seu destino final. O 

nosso problema máximo é (...) procurar lançar o efluente o mais longe 

possível da cidade, de vez que ainda não foi resolvido o problema do seu 

tratamento. (BELO HORIZONTE, 1927, p. 165) 
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Imagem 4: Retificação e canalização do ribeirão Arrudas com construção de emissário 

de esgotos ao lado esquerdo do curso d’água. Fonte: Coleção João Gusman Júnior – 

Acervo MHAB 

 

As obras de canalização do Acaba Mundo no bairro Funcionários estavam em 

andamento (imagem 5). “Foi empreendida ainda a canalização dos últimos metros do 

córrego do Gentio, principal afluente do Acaba Mundo, (...) onde hoje está o pequeno 

quarteirão compreendido entre a Rua Antônio de Albuquerque e a Avenida do 

Contorno.” (BORSAGLI, 2016, p. 137). 
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Imagem 5: Canalização e aterramento do córrego Acaba Mundo. Fonte: Coleção João 

Gusman Júnior – Acervo MHAB 

 

O córrego da Barroca foi retificado e canalizado em manilhas de concreto 

desde a sua nascente, onde atualmente está a Praça da Assembleia, até a sua foz no 

córrego do Leitão (imagens 6 e 7).  
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Imagem 6: Assentamento de manilhas de concreto para canalização do córrego da 

Barroca. Fonte: Coleção João Gusman Júnior – Acervo MHAB 
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Imagem 7: Canalização concluída do córrego da Barroca ao fundo. Em primeiro plano, 

confluência com o Leitão no cruzamento entre as ruas Mato Grosso e Tupis e Avenida 

Bias Fortes. Fonte: Coleção João Gusman Júnior – Acervo MHAB 

 

 

A retificação e canalização do córrego do Leitão entre a Rua Alvarenga 

Peixoto e a confluência com o Ribeirão Arrudas foi finalizada em 1929 (imagens 8 e 9).  

 

A canalização do córrego do Leitão se encontrava em andamento no início de 

1928, com o canal sendo construído à montante da Avenida Paraopeba em 

direção a Rua Alvarenga Peixoto onde se encontraria o canal do córrego do 

Zoológico em início de execução, assim como o revestimento do canal entre 

a Avenida Cristóvão Colombo e a Avenida do Contorno, no cruzamento com 

a Rua Mato Grosso. Nesse período a ocupação do bairro de Lourdes, na 

vertente direita do Leitão atravessado pelo Zoológico, resumia-se a cerca de 

40 casas residenciais. (BORSAGLI, 2016, p. 138) 
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Imagem 8: Obra de retificação e canalização do córrego do Leitão na Rua São Paulo. 

Fonte: Coleção João Gusman Júnior – Acervo MHAB 

 

 

Imagem 9: Retificação e canalização com muros de pedra do córrego do Leitão na Rua 

São Paulo. Fonte: Coleção João Gusman Júnior – Acervo MHAB 
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O córrego do Zoológico, afluente do córrego do Leitão, também foi canalizado 

próximo à Rua Felipe dos Santos (imagem 10). 

 

(...) já existia uma parte do córrego canalizada com manilhas de concreto 

armado de 1,50 metros de diâmetro ao longo da Rua Rio de Janeiro, 

executada algum tempo antes do início da urbanização da região. Para o 

assentamento das novas manilhas, o leito do novo canal foi revestido por 

pedras, pois o solo da região apresentava uma frágil consistência (...). A 

canalização do restante do curso d’água seria realizada com manilhas do 

mesmo diâmetro e de 1,00 metro, essa última nas proximidades da nascente 

um pouco acima da travessia sob a Rua Espírito Santo. (BORSAGLI, 2016, 

p. 163) 

 

 

A partir dessa canalização em leito fechado, o bairro de Lourdes foi urbanizado 

entre as ruas Felipe dos Santos e Alvarenga Peixoto, o que permitiu a venda de terrenos 

pelo poder público. 

 

 

Imagem10: Canalização por meio de manilhas de concreto do córrego do Zoológico, 

próximo à Rua Felipe dos Santos. Ao fundo, bairro de Lourdes em formação. Fonte: 

Coleção João Gusman Júnior – Acervo MHAB 
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O córrego da Serra, entre a Avenida do Contorno e a Rua Maranhão, também 

canalizado em leito fechado, permitiu a urbanização da região (imagens 11 e 12). 

 

O córrego da Serra, no qual a intervenção iniciara no ano anterior seria 

canalizado por partes nos bairros dos Funcionários e Santa Efigênia , entre as 

avenidas do Contorno e Paraúna e as ruas Piauí e Padre Marinho, em canal 

fechado sob as vias e os terrenos da região, devido à quantidade de pontes 

que teriam que ser construídas caso a canalização fosse realizada e céu 

aberto. As obras seriam executadas com duas fileiras de manilhas de 1,50 

metros de diâmetro mantendo o mesmo padrão das canalizações realizadas 

em seção fechada na zona planejada. (BORSAGLI, 2016, p. 151) 

 

Imagem 11: Obras de canalização em leito fechado do córrego da Serra no bairro Santa 

Efigênia. Fonte: Coleção João Gusman Júnior – Acervo MHAB 
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Imagem 12: Canalização em leito fechado do córrego da Serra no bairro Santa Efigênia. 

Fonte: Coleção João Gusman Júnior – Acervo MHAB 

 

 Para além das obras de canalização, foram também realizadas obras de 

abastecimento de água, em função da demanda crescente de uma população em 

expansão na cidade. Em 1928 foi constituída a Comissão do Novo Abastecimento de 

Belo Horizonte, chefiada pelo engenheiro Otacílio Negrão de Lima.  

 

Dentre os encargos da Comissão estão: a captação e educação das águas do 

sistema Tabões, Rola-Moça, Capão do Bálsamo – Sistema Ibirité; o 

tratamento físico-químico das águas; o tratamento das águas servidas a Belo 

Horizonte (...); e a reforma das adutoras do Cercadinho e do Barreiro. 

(FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 1997, p. 109-113).  

 

 

No entanto, apenas as captações dos córregos Tabões e Rola Moça (imagens 13 

e 14) foram implementadas, o que já apresentou à época um incremento no 

abastecimento de água de Belo Horizonte. 
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Imagem 13: Captação de água na Serra do Rola Moça. Fonte: Coleção João Gusman 

Júnior – Acervo MHAB 
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Imagem 14: Construção de tubulação para transporte de água captada na Serra do Rola 

Moça. Fonte: Coleção João Gusman Júnior – Acervo MHAB 

 

 

 As obras representadas nesses álbuns da Coleção João Gusman Júnior, assim 

como outras obras que marcaram as gestões do prefeito Cristiano Monteiro Machado e 

do governador Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, são um registro do saneamento em 

Belo Horizonte, mas também da desconsideração dos cursos d’água em seu estado 

natural. O traçado urbano da cidade planejada não respeitou o caminho das águas 

existentes no território, já que o leito dos córregos foi adaptado para abrigar as ruas e os 

quarteirões ortogonais definidos em projeto. Assim, como se pode perceber nas 

fotografias, os córregos foram escavados, retificados, canalizados e, alguns deles, 

contidos em manilhas de concreto e enterrados em nome da dita modernização e 

higienização da cidade. Esse foi o início do processo de “invisibilização” das águas em 

Belo Horizonte, que permanece até os dias de hoje: cursos d’água ocultos e poluídos. 

Esses são lembrados apenas durante as enchentes, quando trazem transtornos e prejuízos 

à população, mesmo que estejam apenas retomando suas várzeas naturais. 

 

 

Considerações finais 

 

 Diante do exposto, percebe-se que a Coleção João Gusman Júnior é parte 

importante do registro da história de Belo Horizonte. Por meio das fotografias, é 

possível comprovar visualmente os fatos registrados em documentos, livros e discursos, 

por exemplo, de forma a complementar a narrativa histórica.  

 A coleção representa o objetivo, à época, de Antônio Carlos Ribeiro de Andrada 

se projetar nacionalmente para sua candidatura à presidência por meio da realização de 

obras de infraestrutura na capital do estado, dentre elas as obras de saneamento 

apresentadas. Representa também o processo de crescimento e expansão da cidade, 

aliado ao objetivo de se afirmar como capital e referência no cenário nacional, mesmo 

que isso tenha implicado na canalização e negação dos cursos d’água de Belo 

Horizonte. Representa também o legado e as conquistas profissionais de João Gusman 

Júnior enquanto engenheiro e Diretor Geral de Obras da Prefeitura de Horizonte, que o 
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impulsionaram na sua trajetória política, a exemplo da indicação que teve para prefeito 

na década de 1940. Por fim, representa a qualidade técnica do trabalho do fotógrafo 

Gines Gea Ribera, profissional versátil, atuante em Belo Horizonte na primeira metade 

do século XX, que registrou as obras em execução na capital.  

 Esse registro, após algumas décadas, foi doado ao MHAB e está disponível para 

consulta, pesquisa e cessão. Após um processo de higienização, acondicionamento, 

digitalização e descrição, as fotografias permitem ao público a visualização e a pesquisa 

de uma fonte primária, que possibilita diversos olhares. Dessa forma, o MHAB cumpre 

seus objetivos: dar acesso à informação ao público, disponibilizar uma base de dados 

imagética, valorizar a história e a memória de Belo Horizonte e fomentar o 

conhecimento. 
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RESUMO 
O objeto de estudo deste artigo é uma das principais sub-bacias hidrográficas da capital 
mineira. Localizada na região centro-sul de Belo Horizonte, a sub-bacia hidrográfica do 
Córrego Acaba Mundo tem suas nascentes concentradas na Serra do Curral, uma área que 
a partir da década de 1950 passou a ser explorada pela atividade mineradora. A instalação 
da mineradora gerou a necessidade de mão de obra, ocasionando a ocupação do que hoje 
é a Vila Acaba Mundo. A partir da década de 1970, essa ocupação foi impulsionada às 
margens dos cursos d’água por moradores daquele local. Neste texto há informações 
sobre a caracterização geral da sub-bacia do Acaba Mundo, contendo a descrição da 
paisagem antes das primeiras ocupações em 1951. Além disso, se apresenta o resgate do 
processo de ocupação, junto à historicidade da Vila Acaba Mundo, concomitantemente, 
com a percepção dos moradores quanto à ocupação e os impactos socioambientais ali 
presentes, coletada através de entrevistas. 
 
Palavras-chave: Sub-bacia Hidrográfica. Vila Acaba Mundo. Belo Horizonte. 

 

ABSTRACT 
The study object of this academic paper is one of the capital’s main water basins, of 
Minas Gerais. Located in the south-center Belo Horizonte’s area, the Acaba Mundo water 
basin has its water sources concentrated in Serra do Curral, an area that since 1950’s is 
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explored by mining activities. The mine installation resulted in manpower shortage which 
caused an occupation called nowadays Vila Acaba Mundo. This occupation area was 
boosted by local residents, on the riverbanks since 1970. In this paper there are the sub-
bacia do Acaba Mundo’s general description, with the original landscape description, 
before the 1951’s occupation process, and the occupation process rememorizing and the 
Vila Acaba Mundo history, along with the local residents perception of the occupation 
process itself and its socioenvironmental impacts caused there, obtained through 
interviews. 
 
Keywords: Water Basin. Vila Acaba Mundo. Belo Horizonte. 

 

1. Introdução 

 

Localizada na região Centro-Sul de Belo Horizonte, a sub-bacia Acaba Mundo (Mapa 

1) tem suas nascentes concentradas na Serra do Curral, em uma área que a partir da década 

de 1950 passou a ser explorada pela atividade mineradora na extração de Dolomita. A 

instalação da mineradora Lagoa Seca gerou a necessidade de mão de obra, ocasionando 

a ocupação do que hoje é a Vila Acaba Mundo.  

Mapa 1 – Sub-bacia Acaba Mundo  

 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2015 
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A Vila Acaba Mundo (Mapa 2), através dos arranjos físicos e humanos onde está 

inserida, e todo o processo de ocupação espontâneo e sem planejamento, gerou notáveis 

impactos ao meio ambiente. Diante disso, quais seriam os principais impactos 

socioambientais vinculados à Vila Acaba Mundo? Para isso, tem-se como objetivo 

identificar e analisar os impactos socioambientais, o que eles representam e como 

interferem no espaço geográfico, realizando um resgate do processo de ocupação da Vila 

e ações da mineradora, além de buscar compreender a percepção dos moradores no que 

se refere aos impactos socioambientais. A escolha da Vila Acaba Mundo para a realização 

do trabalho se deu através das diversas possibilidades de abordagens geográficas ali 

encontradas. Por estar inserida num contexto urbano, em uma localização 

geograficamente privilegiada pela presença da Serra do Curral ao Sul, impactada por meio 

natural e antrópico, a Vila Acaba Mundo dispõe de um cenário propício para a 

compreensão da dinâmica da paisagem. 

Mapa 2 – Vila Acaba Mundo 

 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2015 
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De acordo com Souza (2018) tem-se um conceito de paisagem importante para a 

abordagem: “O fato de ser uma forma, uma aparência, significa que é saudável 

“desconfiar” da paisagem. É conivente sempre buscar interpretá-la ou decodifica-la à luz 

das relações entre forma e conteúdo, aparência e essência.” (SOUZA, 2018, p. 48-49). 

Do ponto de vista geográfico, o ambiente de estudo tem características intrínsecas 

relacionadas às leis naturais da evolução, que podem ser chamadas de ciclo natural da 

evolução da paisagem. Por isso, torna-se importante para o leitor a compreensão de como 

se deu a ocupação da cabeceira do referido curso d’água. A Geografia é uma ciência ao 

mesmo tempo física e social, preocupa-se com a interpretação dos processos atuantes no 

meio físico e seus resultados sobre o meio social, e vice-versa. Sendo assim, a Vila Acaba 

Mundo tornou-se um ambiente propício para extração de dados que contribuíram para os 

objetivos desta pesquisa, realizada em 2016.  

 

2. Discussão teórica 

 

Bacia e sub-bacia hidrográfica 

 

Segundo Forbes e Hodge (1971), o conceito de bacia hidrográfica envolve 

explicitamente o conjunto de terras drenadas por um corpo d‘água principal e seus 

afluentes, e representa a unidade mais apropriada para o estudo qualitativo e quantitativo 

do recurso água e dos fluxos de sedimentos e nutrientes. Embora tecnicamente o conceito 

implícito no termo seja preciso, podem existir variações no foco principal, conforme a 

percepção dos técnicos que o utilizam em seus estudos.  

A formação da bacia hidrográfica dá-se através dos desníveis dos terrenos que 

orientam os cursos da água, sempre das áreas mais altas para as mais baixas. Essa área é 

limitada por um divisor de águas que a separa das bacias adjacentes e que pode ser 

determinado nas cartas topográficas. As águas superficiais, originárias de qualquer ponto 

da área delimitada pelo divisor, saem da bacia passando pela seção definida e a água que 

precipita fora da área da bacia não contribui para o escoamento na seção considerada 

(FORBES; HODGE, 1971). 
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Em relação à conceituação, encontram-se definições de bacia hidrográfica, sub-

bacia hidrográfica e microbacia. Essa nomeação se dá através da diferenciação 

hierárquica dos cursos d’água relacionados, em que uma sub-bacia integra uma bacia 

maior. A definição do termo a ser utilizado é relativa, mas que se baseia no tipo de estudo 

realizado. Já o termo microbacia deve ser evitado, pois não se aplica à própria mobilidade 

de escala quando se aborda a unidade territorial de bacia (SOUZA; FERNANDES, 2000).  

A gestão dos recursos hídricos no Brasil é dever do Estado, e consiste em uma 

série de esforços pautados em legislação no sentido de preservar os recursos hídricos e 

recuperar ambientes danificados, com o objetivo de garantir o acesso à água para o uso 

da sociedade, bem como para a manutenção dos ecossistemas. As implicações sobre o 

uso dos recursos hídricos provêm de uma série de fatores naturais, econômicos, sociais e 

políticos, sendo a água integrante de um complexo sistema ambiental e social. 

As principais causas de ameaças à qualidade ambiental em uma bacia hidrográfica 

estão relacionadas às atividades não sustentáveis, que não computam os custos ambientais 

e sociais, repassando-os a terceiros. Os impactos de maior ocorrência em bacias estão 

associados aos problemas de erosão dos solos, sedimentação de canais navegáveis, 

enchentes, perda da qualidade da água e do pescado e aumento do risco de extinção de 

elementos da fauna e flora. 

 

Impacto Ambiental  

 

 Segundo o Conselho Nacional do Meio Ambiente, considera-se impacto 

ambiental qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio 

ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades 

humanas que afetem direta ou indiretamente: a saúde, a segurança, o bem-estar da 

população, as atividades sociais e econômicas, a biota, as condições estéticas e sanitárias 

do meio ambiente, a qualidade dos recursos ambientais (Resolução nº 001, de 23.01.86, 

do CONAMA).  

 Para Sanchez (2008), a degradação ambiental corresponde ao impacto ambiental 

negativo. Refere-se às ações que tenham como consequência a supressão e a inserção de 

certos elementos no meio ambiente, a sobrecarga (introdução de fatores de estresse além 

da capacidade de suporte ao meio), que gera desequilíbrio e proliferação de vetores 



 Dossiê  
 

REAPCBH – Revista Eletrônica do Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte, v. 6, n. 6, dezembro de 
2019- ISSN: 2357-8513 

89 
  

transmissores de doenças, incluindo a poluição visual, o odor e a própria poluição do 

ambiente. Essa poluição, em muitos casos cotidianos é concebida como normal. A 

degradação refere-se a qualquer estado de alteração de um ambiente. Para Fernandez 

(2004), as alterações ambientais ocorrem por inumeráveis causas, muitas denominadas 

naturais e outras oriundas de intervenções antropológicas, consideradas não naturais.  

 

 Ocupação e favelização 
 

O intenso crescimento urbano no século XX acarretou em mudanças significativas 

nos países em desenvolvimento, tanto no âmbito social quanto econômico, além das 

mudanças ambientais e culturais. A falta de moradia, dos serviços públicos de qualidade, 

o aumento da poluição e a escassez de saneamento básico, para a maioria da população 

são reflexos do processo de urbanização. É visível a diferenciação socioespacial presente 

na cidade. Em conjunto com a possibilidade de se inserir na cidade, por meio de uma 

ocupação regular do espaço urbano, a população de baixa renda não teve outra opção 

senão ocupar terrenos vazios, públicos ou privados, produzindo os assentamentos 

informais. Carlos (2004) relata que:  
 

O acesso ao espaço na cidade está preso e submetido ao mercado onde a 
propriedade privada do solo urbano aparece como condição do 
desenvolvimento do capitalismo. A existência da propriedade privada significa 
a divisão e a parcelarização da cidade, bem como a profunda desigualdade do 
processo de produção do espaço urbano, fato que se percebe de forma clara e 
inequívoca no plano da vida cotidiana inicialmente revelada no ato de morar, 
que coloca o habitante diante da existência real da propriedade privada do solo 
urbano. (CARLOS, 2004, p. 27). 

 

Os assentamentos informais, as favelas, podem ser compreendidos como um 

complexo de casas e construções irregulares com baixa infraestrutura (telhados de 

amianto, casas sem fundamento, paredes sem reboco), loteamentos irregulares 

(ocupações de terra, seja propriedade pública ou privada), de pequena dimensão, 

construídas em encostas, beiras de rios e córregos e locais menos prestigiados. Onde se 

encontra uma população com menor poder aquisitivo, que criam e compartilham de uma 

mesma espacialidade e um mesmo modo de vida, um local onde seus moradores se 

protegem entre si contra outros grupos. Mais recentemente, a denominação favela é 

utilizada para se referir a conjuntos populacionais. Estas construções, que muitas vezes 
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são feitas com pouco ou nenhum conhecimento técnico, resultam em impactos ambientais 

que afetam a própria sociedade. 

 

 

3. Histórico do processo de ocupação da Vila Acaba Mundo 
 

Inserida na região centro-sul de Belo Horizonte, a Vila Acaba Mundo, encontra-

se entre bairros de alto padrão socioeconômico e uma mineradora. Localizando-se, 

portanto, em uma das regiões de maior interesse para o setor imobiliário da capital 

mineira.  Devido à instalação da mineradora Lagoa Seca, como já citado, a Vila Acaba 

Mundo teve seu processo de ocupação iniciado a partir de 1950.  

Segundo Horta (2001), a Instalação da Mineradora Lagoa Seca, com o projeto de 

moradia para os trabalhadores que vieram do interior, loteou a parte superior da vertente, 

na Rua Correias (Mapa 3), confrontando com o bairro Sion, impulsionando o início da 

ocupação da Vila entre as décadas de 1940 e 1950, onde ainda não haviam muitos 

moradores. Segundo relatos obtidos no ano de 2015, haviam cerca de 550 pessoas 

habitando a Vila entre a década de 1950 e 1960, de acordo com moradores mais antigos 

da Vila Acaba Mundo. Porém, a partir da década de 1970, tornou-se mais expressivo o 

número de moradores no local.   
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Mapa 3 – Arruamento Vila Acaba Mundo 

 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2015 

Sendo uma antiga área verde, sem histórico de funcionalidades, de acordo com os 

moradores, a Vila sofria com as irregularidades de operações da mineradora no campo 

ambiental. Com o processo de ocupação, a população passou a ser prejudicada, momento 

que ocorreram várias denúncias ao poder público. Na figura 1 é possível observar um 

contraste entre a formação da vila Acaba Mundo e as construções ao redor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Dossiê  
 

REAPCBH – Revista Eletrônica do Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte, v. 6, n. 6, dezembro de 
2019- ISSN: 2357-8513 

92 
  

 
Figura 1 – Acaba Mundo em 1972 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: DEER, 2016 
 

Fonte DEER, 2016 

 

Ainda segundo os moradores, fortes chuvas assolaram a cidade de Belo Horizonte 

no final da década de 1970 e início da década 1980. Como resultado da chuva, parte do 

aterro da Rua Correias desabou, soterrando várias casas e deixando muitos moradores 

desabrigados. Foi então que se deu o início do processo de ocupação da parte inferior da 

rua, no limite com o bairro Mangabeiras.  

Alguns moradores, principalmente os mais velhos, se mudaram para a Vila na 

tentativa de fugir de aluguéis em outras regiões em Belo Horizonte durante o último 

quartel do século passado, afirmando que o preço da terra era mais acessível na 

comunidade. Consequentemente, relacionamentos conjugais e familiares foram sendo 

estabelecidos na região.  

“Eu fui conhecer ela, ―a Dona Maria, lá no (bairro) São Pedro. Então, eles (a 

família da esposa), morava (sic) de aluguel. Ela, os irmãos dela (sic), a mãe dela (sic)... 

Então, surgiu uma área aqui perto e ela comprou. Naquele tempo, o dinheiro valia. 
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Comprou por dois mil conto (sic). E eu comprei isso aqui. E aqui nós mora (sic). Então 

eu casei aqui. Entrei para aqui com trinta e três anos e hoje eu ―tô com setenta e um. 

Faz trinta e oito anos que eu moro aqui” (Morador 1, 71 anos).  

 

Como já citado acima, a Vila está assentada sobre uma antiga área sem 

funcionalidades, parte das residências presentes estão sobre áreas que foram revendidas 

após a ocupação no século passado. 

 

 “Isso aqui comprou na mão. Vamos dizer... De quem invadiu! Comprou na mão 

de uma dona, que morava lá na Serra.” (Moradora 2, 62 anos).  

 

Ainda na década de 1970, foi criada a Associação de Moradores da Vila Acaba 

Mundo que, desde então, é entidade de referência para a maioria dos moradores. Em 

1984, com o auxílio da Universidade Federal de Minas Gerais, através da Escola de 

Arquitetura, a associação comunitária estabeleceu dois importantes projetos: A 

reconstrução do Centro Comunitário e a conexão da vila com o espaço do entorno através 

da elaboração de um pontilhão de ferro.  

Uma das observações recorrentes, feita pelos moradores mais antigos da Vila, foi 

o abandono do poder público e a falta de estrutura básica de saneamento e pavimentação 

até o ano de 1988 quando, a partir de parcerias feitas com uma equipe de trabalho da 

Escola de Arquitetura da UFMG, foram iniciadas as obras de impermeabilização do Beco 

dos Desenganados e, parcialmente, alguns serviços urbanos como esgoto, iluminação 

pública e água.  

Após a demanda da comunidade, na mesma época, o Beco da Mina, acesso que 

ligava a Rua Correias à parte de baixo da Vila, foi pavimentado, além de algumas 

intervenções voltadas para a limpeza urbana. De acordo com alguns moradores, na área 

onde foi instalada a Praça Juscelino Kubitschek, em 1990, havia um grande pântano 

cercado por barracos, e algumas famílias foram desabrigadas.  

 

“Não tinha nada disso aqui não (sic). Era um brejo aqui para baixo (sic)! Não tinha as 
praças... Era só mato.” (Morador 1, 71 anos).  
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As fotos aéreas a seguir (Figura 2) abrangem grande área das atividades de 

mineração no ano de 1989 e 1994, o bairro Belvedere e a Vila Acaba Mundo (indicada 

nas figuras).  

 
Figura 2 – Fotos Áreas Vila Acaba Mundo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: PRODABEL, 2016 

 

Na Vila Acaba Mundo o curso d‘água se dá em canal aberto entre a grande 

concentração de casas. O contraste de estrutura das residências também é notável ao 

observar a diferença entre os bairros adjacentes. No ano de 1994, a praça Juscelino 

Kubitschek (Figura 3), já implantada, remodelou a configuração espacial, além de ganhar 

novos significados e proporcionar outras formas de uso, pela implantação de novas 

residência ao seu redor.  

A Praça Juscelino Kubistchek, assim como a Serra do Curral, além de símbolo de 

referência urbana, também funciona enquanto inibidores de sua expansão. A praça foi 

criada na intenção de suprir uma demanda por áreas de lazer na região. A posição onde 

foi implantada é estratégica, pois ela está entre conjuntos residenciais destinados a 

pessoas com um alto poder aquisitivo e uma ocupação de pessoas de baixa renda, a Vila. 

Isso resultou não só em uma faixa de transição, mas também em uma reafirmação e 

atenuada de possíveis conflitos sociais, pois é tida como uma delimitação daquele espaço, 

onde termina um e começa outro. 

 

Figura 3 - Praça Juscelino Kubistchek 
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Fonte: Morais, 2016 

 

A partir da década de 1990 uma grande ação movimentou a Vila, quando a 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e a Mineradora Lagoa Seca entraram em acordo 

sobre suas dívidas pelos danos causados ao meio ambiente. Ficou acordado que estas 

dívidas seriam pagas em forma de melhorias para a Vila Acaba Mundo. O principal ponto 

do acordo foi o de que seria implantado um projeto de saneamento básico de toda a área 

da Vila, em parceria também com a COPASA (Companhia de Saneamento de Minas 

Gerais). Como registrado por Bonafine (2017), a associação de moradores trabalhou 

fortemente em parceria com universidades para modificar o uso do espaço naquela 

localidade, isso se deu com a participação dos moradores na criação do PGE (Plano Geral 

Específico), que orientava a mineradora a realizar atividades de despoluição e 

conservação da área afetada pelas atividades de mineração na região. 

Segundo informações colhidas com moradores que vivenciaram o processo de 

ocupação, a parte alta do relevo da Vila, uma das principais áreas do córrego, ficou 

alterada pelas atividades da Mineração Lagoa Seca, que desenvolveu a extração mineral, 

comprometendo a cobertura vegetal e permeabilização do solo. A sub-bacia Acaba 

Mundo ainda sofreu com o lançamento de esgotos sanitários, lixo, entre outros, no curso 

d‘água. Essas atividades antrópicas impactaram e contribuíram para a atual qualidade das 

águas. A ocupação de áreas à margem do leito dos cursos d'águas por residências e vielas 

pavimentadas também contribuiu para alterar a drenagem natural. É possível, portanto, 
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sintetizar que o comprometimento dos cursos d'águas é contínuo ao longo de toda história 

da ocupação da sub-bacia, resultado do uso não racional do recurso e da falta de 

conhecimento e oportunidades da população local.  

O uso predominante da vila é residencial, junto com alguns pontos de comércio 

na entrada. O uso comercial da Vila é caracterizado como de pequeno porte, geralmente 

associado ao uso residencial a partir da transformação de um cômodo da casa em bar, 

mercearia ou salão de beleza. Essa tipologia de uso misto coincide, muitas vezes, com as 

casas em dois pavimentos, sendo o térreo para uso comercial e o superior destinado ao 

uso residencial. Em questão de pavimentação, a vila tem vias e becos revestidos de 

concreto cimento restando ainda alguns caminhos mais recentes ainda de solo exposto.  

 

4. Os impactos ambientais através da percepção dos moradores 
 

Para elucidar a percepção dos moradores sobre os impactos na Vila Acaba Mundo, 

foram realizados cinco trabalhos de campo entre os anos de 2015 e 2016 para aplicação 

de um questionário aos moradores da Vila. Foram aplicados trinta questionários e, através 

desta amostragem, análises foram feitas sobre diversas questões, que contribuem como 

respostas acerca da experiência dos moradores bem como contribui para a 

problematização dos impactos ambientais ali causados ao longo tempo pelo uso do 

espaço. A partir desses dados foram produzidos também alguns gráficos para que se tenha 

uma melhor compreensão dos dados obtidos.  

O gráfico abaixo (Gráfico 1) apresenta a faixa etária dos moradores que 

responderam ao questionário. A maioria com idade entre 26 - 35 anos e 46 - 60 anos. 

Com as análises específicas relacionadas às questões socioambientais, que serão relatadas 

a seguir, pode-se perceber uma certa deficiência e até mesmo desconhecimento sobre a 

definição deste conceito. Uma possível resposta para isso pode ser a defasagem escolar 

que afeta diretamente a vida dos moradores.    
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GRÁFICO 1 – Faixa Etária dos Entrevistados 

 
Elaboração: BASTOS, Regina G. 

 
  

O Gráfico 2 mostra o ano em que os moradores, que responderam aos 

questionários, chegaram à Vila, é possível observar que houve um significativo aumento 

da população da Vila Acaba Mundo entre os anos de 1981 a 2000.  Além disso, a década 

seguinte não seguiu este padrão.   

 

GRÁFICO 2 – Chegada dos Moradores na Vila 

 
Elaboração: BASTOS, Regina G.  



 Dossiê  
 

REAPCBH – Revista Eletrônica do Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte, v. 6, n. 6, dezembro de 
2019- ISSN: 2357-8513 

98 
  

 

Entre os 30 moradores entrevistados, cerca de 13% disseram que não utilizam a 

água fornecida pela COPASA, segundo eles, é necessário buscar água nas nascentes 

concentradas na Serra do Curral. É possível perceber que a maior parte dos moradores já 

contam com água encanada e tratada pela COPASA (Ver gráfico 3).  

  

GRÁFICO 3 – Fornecimento de Água pela COPASA 

 
Elaboração: BASTOS, Regina G.  

 

 O gráfico 4 mostra um dos principais impactos ambientais na Vila Acaba Mundo. 

Dos entrevistados, a maior parte contém em suas residências acesso a rede de esgoto 

fornecida pela COPASA, apenas 16,5% não possuem, lançando esse esgoto no curso 

d'água. É necessário reforçar que os dados se referem aos anos de 2015 e 2016.  
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GRÁFICO 4 – Esgotamento Sanitário 

 
Elaboração: BASTOS, Regina G. 

 
 

     Outro impacto importante a ser observado é o lixo na vila. Os moradores, 

quando questionados sobre a coleta de lixo, temos que 70% declarou que é feita PAP 

(porta a porta), normalmente por carrinhos de mão, já que o caminhão não consegue 

entrar na Vila devido às suas ruas estreitas. 23% relataram deixar o lixo num ponto 

permanente (Figura 4), localizado na rua Nova e 7% depositam em caçambas. Quanto ao 

lixo que não é recolhido porta a porta, 54% disseram que deixam no ponto permanente, 

36% alegam que normalmente o lixo é coletado pela Prefeitura e apenas 10% queimam 

esse lixo que não é coletado.  

A partir desses dados, observa-se que mesmo não havendo coleta de lixo pelo 

método habitual (devido ao contexto físico da Vila Acaba Mundo) há formas de 

contribuir com o descarte adequado do lixo, que está intrinsecamente ligado aos impactos 

no córrego Acaba Mundo e seus arredores, visto que o acúmulo de lixo além de poluir o 

curso d’água, propicia a proliferação de animais e consequentemente de doenças. 
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FIGURA 4 - Ponto Permanente de Coleta de Lixo (2015) 

 
Fonte: CORDEIRO, 2016. 

  

Pode-se analisar que a maior parte do lixo produzido pelos moradores é recolhido 

pela Prefeitura, mas ao questioná-los sobre o destino de todo esse lixo, poucos souberam 

responder. Ao percorrer a bacia do córrego Acaba Mundo, percebe-se muito lixo jogado 

em seu curso d‘água (Figura 5), o que se caracteriza como uma forma de impacto 

ambiental negativo, devido às alterações nas propriedades físicas, químicas e biológicas 

no ambiente, que afetam o bem-estar da população, as atividades sociais ou econômicas, 

as questões estéticas ou sanitárias do meio ambiente e afeta diretamente a qualidade dos 

recursos ambientais da própria população.   
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FIGURA 5 - Lixo no Curso D'água do Córrego Acaba Mundo 

 
Fonte: CORDEIRO, 2016. 

  

Aprofundando mais sobre o comportamento dos moradores da Vila, foram 

desenvolvidas no questionário questões que englobam a percepção quanto aos impactos 

sociais e ambientais. Os impactos relatados a partir do âmbito social foram referentes ao 

acesso e à permanência no ensino público, este que, segundo os moradores, possui falhas. 

Além de pontos como segurança, saúde pública e relacionamento entre vizinhos. Já os 

impactos negativos ambientais, a poluição do córrego foi a resposta de maior ocorrência. 

Uma vez que os moradores dissertam sobre a poluição, são colocados os causadores como 

o outro, não tendo o reconhecimento que, seja pela falta de conscientização ou de escolha, 

os próprios causadores desses impactos são os que vivem nesse contexto.  

Sobre a importância da sub-bacia Acaba Mundo, os moradores que a consideram 

importante justificam pelo fato de muitos utilizarem a água para consumo, além de 

ressaltarem a necessidade de revitalização e canalização, com a ideia de que se o córrego 

fosse tampado, deixaria de causar grandes incômodos. Muitos moradores colocaram a 

preservação da bacia como algo importante para manter a Vila limpa e agradável. As 

respostas são ambíguas, muito pela dificuldade dos moradores em perceberem os 

impactos causados no curso d’agua.  
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Considerações finais 

 

 A partir da realização deste trabalho, compreende-se a complexidade da discussão 

acerca dos impactos socioambientais na Vila Acaba Mundo. Constatou-se que o 

surgimento da Mineradora Lagoa Seca impulsionou significativas alterações na paisagem 

da nascente da sub-bacia Acaba Mundo, pois o processo de ocupação da Vila esteve 

intrinsecamente ligado à necessidade de força de trabalho, e se estabeleceu pela influência 

e proximidade geográfica com a mineradora, o que já é caracterizado como impacto 

ambiental, devido às peculiaridades físicas apresentadas no contexto da região. A partir 

dos resultados alcançados nos questionários, evidencia-se uma nova dinâmica, em que a 

relação de trabalho é estabelecida com os bairros vizinhos. 

Através dos trabalhos de campo realizados na Vila, identificou-se diversas 

opiniões sobre a problemática que envolve os impactos causados pelas ações antrópicas. 

Assim, verificou-se a dificuldade dos moradores se verem como causadores dos impactos 

ambientais, em relação ao descarte de lixo em locais inapropriados, e os mais diversos 

tipos de poluição no leito do córrego.  

A necessidade de conscientização da população da Vila sobre a importância do 

córrego enquanto recurso natural para a população é evidente. Contatou-se que a 

intervenção pública é de grande importância para os moradores. Através dos resultados 

obtidos, tem-se a reclamação da educação que é falha. Outro aspecto importante para a 

manutenção da Vila e principalmente da Bacia Hidrográfica do Acaba Mundo é o melhor 

planejamento quanto à coleta e manejo dos resíduos sólidos produzidos pelos moradores, 

o que causa um impacto notável pela falta de coleta planejada e participação dos 

habitantes.  

Além da necessidade de ações aplicadas, ouvir e dialogar com os moradores da 

Vila é uma possibilidade de dar voz e “empoderá-los”, buscando sempre a mobilização e 

a conscientização diante dos impactos socioambientais e do atual cenário no qual eles 

participam enquanto sujeitos e também produtores das dinâmicas espaciais. 
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RIVERS AS PROBLEMS: PUBLIC POLICIES AND HABITABILITY IN 

A DEMOCRATIC POINT OF VIEW 
 

Vitor Paulo Azevedo de Araújo1 

Erika Caroline Damasceno Costa2 

 

RESUMO 
Este artigo tem como objetivo discutir as relações do Ribeirão Arrudas com a cidade de 
Belo Horizonte e o Poder Público Municipal a partir das interrelações com o problema de 
habitabilidade. Com a expansão da malha urbana a partir da segunda metade do século 
XX os problemas com os rios entraram cada vez mais na pauta do dia. A canalização dos 
rios foi vista como a melhor solução para os problemas. Mas, como realizar as obras de 
canalização levando em consideração a ocupação das margens por famílias de baixa 
renda? A partir do estudo de caso do Programa de Saneamento das Bacias do Arrudas 
(PROSAM- 1992), nosso artigo buscou evidenciar as possibilidades de resolução dos 
problemas concernentes aos rios e habitabilidade em uma perspectiva democrática 
participativa, levando em consideração anseios, demandas e relações afetivas da 
população ribeirinha, mostrando também os conflitos de governabilidade que surgem 
nesse processo. 
 
Palavras-chave: Belo Horizonte. Ribeirão Arrudas. Democracia. 

 

ABSTRACT 
This article aims to discuss how Ribeirão Arrudas relations with the city of Belo 
Horizonte and the Municipal Government from the interrelations with the habitability 
problem. With an expansion of the urban network from the second half of the twentieth 
century, problems with the rivers increasingly entered the agenda of the day. River 
channeling was seen as the best solution to the problems. But, how to carry out the 
plumbing works taking into account the occupation of the margins by low income 
families? From the case study of the Arrudas Basin Sanitation Program (PROSAM-1992), 
our article sought to highlight the possibilities of solving river problems and habitability 
in a participatory democratic perspective, taking into consideration the desires, demands 
and relationships of the riverside population, also showing the conflicts of governability 
that arise in this process. 
 
Keywords: Belo Horizonte. Ribeirão Arrudas. Democracia 
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Introdução  

 

O planejamento e a construção da nova capital, na última década do século XIX, 

fez de Belo Horizonte uma cidade carregada de significados e símbolos que pretendiam 

marcar rompimentos com a tradição colonial e legitimar o lugar da república, através de 

um cenário muito bem preparado. A edificação de uma cidade sob moldes positivistas, 

externava um pensamento muito comum daquela época de que o homem, dominante 

sobre a natureza, podia subjugá-la, interferir em seus traçados e relevos, mudar seus 

cursos e impor uma metrópole em seu espaço. Além disso, analisando a cidade de Belo 

Horizonte sob o prisma do conceito de modernidade periférica, o historiador e cientista 

social Marcelo Cedro (2016), ressalta que a modernidade implantada na capital mineira 

buscou expressar símbolos que dialogassem com o cosmopolitismo europeu e com a 

inserção da nova capital no cenário econômico nacional e mundial, naquele momento 

entrando em fase de consolidação do capitalismo. De acordo com o autor, 

 
Apresentando-se como lócus do capital econômico, político e cultural, a cidade 
moderna se caracteriza por impulsionar a circulação monetária e financeira; 
estimular as atividades comerciais, industriais e o consumo; sediar a autoridade 
administrativa-institucional; reunir manifestações artísticas e culturais 
heterogêneas; permitir o surgimento de novos personagens e formações 
sociais; delimitar signos e reproduzir discursos simbólicos e construir saberes 
científicos. (CEDRO, 2016, p.64) 

 

Mas a cidade está sempre passível de diversas transformações por meio daqueles 

que se apropriam dela, o homem que a habita constantemente a constrói e a reconstrói 

sobre si mesma. Essas transformações sucessivas fazem parte da lógica da própria cidade, 

seja no estabelecimento de relações com o ambiente construído, na atuação sobre obras 

pré-existentes ou no “desbravamento” de lugares pelo processo de ocupação. O homem 

e a cidade se pertencem e se completam em seus percursos, edifícios, ambiências, 

experiências e memórias. Dificilmente a cidade-cotidiano obedecerá às determinações da 

cidade-projeto, são as ações humanas, direcionadas por uma série de questões 

imprevisíveis – tais como econômicas, naturais, etc – é que fazem a cidade nascer, 

crescer, viver e reviver constantemente. 
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Apesar de todo o planejamento urbano concretizado por Aarão Reis e a Comissão 

Construtora da Nova Capital, a expansão do núcleo urbano - principalmente a partir dos 

anos 1950, como bem ressalta Cedro (2016) - evidenciou a insuficiência do espaço 

planejado, e deixou latente a desigualdade e segregação socioespacial. No planejamento 

e construção de Belo Horizonte dois fatores imprevisíveis foram determinantes para o 

desenvolvimento da cidade e os problemas que enfrentaria nas décadas posteriores: sua 

expansão rápida e desordenada, e a insubmissão natural, principalmente dos vários rios 

que a atravessavam em todas as direções.  

Pensados desde o início como um caminho para drenagem de esgoto e resíduos 

diversos, os rios de Belo Horizonte passaram a receber detritos da cidade desde sua 

inauguração, chegando rapidamente à morte biológica e já estando quase que totalmente 

poluídos ainda na primeira metade do século XX. Com o crescimento acelerado e 

desordenado da cidade, os rios passaram a ser vistos como um dos principais problemas 

pela população já que, sem capacidade para suportar tantos despejos, inundavam sempre 

a cada chuva, trazendo de volta para as ruas e para dentro das casas grande quantidade de 

lixo, arrastando junto às enxurradas pertences dos moradores de suas margens e se 

tornando vetores de inúmeras doenças. Vistos como um problema, a canalização e o 

sepultamento dos rios pelo asfalto parecia “matar dois coelhos numa cajadada só”, pois 

acreditavam que além de resolver o problema das enchentes, do mal cheiro e das doenças 

causadas pelas inundações, essa solução ainda embelezaria a cidade, a tornaria mais 

moderna e melhoraria o fluxo dos recém-chegados automóveis pelas ruas (MESQUITA, 

2010). 

No entanto, ainda que desejada pela maioria dos citadinos, as canalizações não 

eram realizadas num cenário pacífico de acordos e resoluções, quase sempre gerava 

conflitos, resistências e desentendimentos entre moradores e gestores públicos, 

principalmente no que se referia à desapropriação e reassentamento, quando acontecia, 

dos que habitavam às margens dos córregos, já que a habitação era um grande problema 

urbano enfrentado pela cidade que recebia mais pessoas do que tinha estrutura para 

acomodar (BORSAGLI, 2014). 

Diante das históricas relações entre os rios da cidade e seus habitantes, com a 

expansão da malha urbana na segunda metade do século XX na direção Contagem – Belo 

Horizonte, o trecho da Avenida Tereza Cristina/Via Expressa, jusante do Arrudas, foi 
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intensamente ocupado nas margens do ribeirão (MENDONÇA, 2003). Com os problemas 

decorrentes de cheias e, também, a demanda pela abertura de vias, a partir da década de 

1960 inicia-se um longo processo de canalização dos córregos e ribeirões da capital 

(MESQUITA, 2013). Este artigo busca analisar a perspectiva democrática instaurada no 

poder municipal em Belo Horizonte a partir de 1990 no que diz respeito à canalização 

dos rios e o reassentamento das famílias que habitavam seus leitos. A fim de demonstrar 

como a mudança de gestão governamental, no período de redemocratização nacional, 

alterou significativamente o lugar da população no andamento das obras públicas que a 

afetava, utilizamos como objeto de estudo a atuação da Companhia Urbanizadora de Belo 

Horizonte – URBEL no Programa de Saneamento Ambiental das Bacias do Arrudas 

(PROSAM), em 1993. O PROSAM, programa criado a partir da conjunção do poder 

municipal, poder estadual e Banco Mundial em 1992, teve como objetivo a recuperação 

ambiental, a redução dos danos causados pelas enchentes e a melhoria da qualidade de 

vida da população que então ocupava o trecho acima citado.  

 

A nova capital 

 

Aprovada no ano 1893 pelo Congresso Mineiro, recheada de embates entre as 

elites econômicas do Estado, a transferência da capital de Minas Gerais trazia consigo a 

proposta de apagamento do passado colonial e imperial, tão presente na cidade de Ouro 

Preto, pela edificação de uma cidade republicana e moderna, planejada para ser construída 

sobre o Arraial do Curral Del Rei. Como ressalta Cedro (2016), questão republicana, 

modernidade e inserção no cenário econômico capitalista nacional e internacional faziam 

parte de uma mesma noção, a de processo civilizatório. Segundo o autor “Urbanização, 

crescimento econômico, industrialização e imigração eram sinais positivos de que tais 

metas civilizatórias estariam se realizando” (CEDRO, 2016, p.89): 

 
Nessa perspectiva, o projeto republicano não negava totalmente o passado 
ouro-pretano, mas o reconstruía pelos seus propósitos de criar suas raízes e 
laços de identidade na concepção de uma história linear na qual o tempo 
inovador era representado pela república. Desde então, a construção da nova 
capital do Estado mineiro estava impregnada pelo simbolismo de conexão 
entre o progresso, a república, a tradição e a modernidade: Ouro Preto 
significava as raízes; Belo Horizonte a inovação e a união do Estado sob a 
égide do federalismo republicano. (CEDRO, 2016, p.91) 
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Nesse sentido, segundo a historiadora Heliana Angotti Salgueiro (1996) a escolha 

de Belo Horizonte como capital, acabou sendo uma vitória dos “conservadores” que se 

opunham a mudanças na roupagem urbana da cidade de Ouro Preto, apoiando que o novo 

local “não fosse muito distante de Ouro Preto, para que ficasse, de certa forma, sob seu 

âmbito de influência política” (SALGUEIRO, 1996, p.125). 

A Comissão Construtora da Nova Capital - CCNC arquitetou um projeto 

urbanístico inspirado pelo positivismo, sob o plano de fazer da Cidade de Minas, que viria 

a se chamar Belo Horizonte, um lugar embelezado, moderno, higiênico, lócus do poder 

econômico, rumando para o progresso. Uma cidade com pretensões claras de representar 

o que havia de mais moderno nas principais cidades do mundo, inclusive incorporando 

urbanismos tais como Washington D.C., nos EUA; La Plata, na Argentina e Paris, na 

França em seu processo de planejamento e construção. Portanto a cidade de Belo 

Horizonte foi traçada para abrigar avenidas e ruas largas, belos jardins, grandes parques, 

praças, e também canteiros arborizados.  

Nesse momento, o Brasil vinha sendo fortemente influenciado pelo urbanismo 

higienista, marcado por “Planos de Melhoramentos e Embelezamento das cidades”. 

Seguindo as reformas feitas em Paris por Haussman como modelo, as construções e 

intervenções feitas nas cidades brasileiras entre 1875 e 1930 seguiam diretrizes estéticas 

e higiênico-sanitaristas. O sociólogo e historiador Richard Sennett, em seus estudos sobre 

as reformas haussonianas de Paris, diz que a perspectiva urbana vigente nesse momento 

idealizava a cidade em analogia à estrutura do corpo humano, onde as vias, 

geometricamente traçadas, seriam como veias e artérias (SENNETT, 2003). As vias 

principais, “artérias urbanas”, seriam largas avenidas que ligariam os monumentos e 

edificações mais importantes da cidade, ou seja, a “relação da forma construída com o 

corpo em movimento levava em consideração monumentos, igrejas e outras estruturas, 

sinalizando a marcha de um veículo ou de um indivíduo a pé”, favorecendo o acesso a 

esses espaços (SENNETT, 2003, p.277).  Já as vias secundárias, as veias urbanas, 

“dirigiam o trânsito em direção ao comércio e às indústrias de pequeno porte”, havia o 

interesse de setorizar o trânsito das pessoas mais pobres, fazendo com que essas não 

fossem recambiadas para os centros (SENNETT, 2003, p.277). Uma terceira rede de vias 

seria destinada ao transporte de cargas, principalmente para o abastecimento alimentar, 
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nesse caso seriam vias periféricas que sairiam dos cinturões verdes, com traçados que não 

permitissem que esses carregamentos passassem pelas grandes alamedas.  

Além disso, segundo Sennett (2003) os parques tinham papel central nessa 

perspectiva urbana, funcionariam como pulmões das cidades, não somente para nutrir de 

oxigênio as artérias e veias urbanas, mas também para tornar as cidades visualmente mais 

leves, menos rígidas, mais belas, uma opção de lazer, ou mesmo uma visão ilusória para 

as famílias que habitavam em meio à selva de pedras (SENNETT, 2003, p.266).  

A construção de Belo Horizonte, carregava todos esses valores. Existia o 

propósito de que a edificação racionalmente planejada proporcionasse a inclusão de todos 

os elementos do ideário republicano, moderno e higienista, culminando na “ascensão 

política, econômica e social [do estado de Minas Gerais] no novo cenário organizacional 

da República nascente” (BRANDÃO; LUIZ; SOUZA, 2018, p.7). Nesse sentido, o mapa, 

geometricamente desenhado da cidade que viria a ser edificada, trazia em sua composição 

as largas avenidas e ruas que deveriam se entrecruzar, quase sempre, em belas e 

arborizadas praças. Além disso, o “verde” estaria presente não somente nos canteiros 

espalhados pelas ruas da cidade e nas praças, já citadas, mas também concentrado num 

imenso parque municipal, que além de cumprir bem um papel decorativo, serviria como 

ambiente de lazer que ofereceria qualidade de vida aos citadinos.  

A presença dos sanitaristas no planejamento urbano foi marcante na primeira 

república, além da participação de engenheiros e arquitetos, os médicos também tiveram 

grande destaque nos projetos urbanísticos do período, inclusive na nova capital mineira. 

Nesse caso, a rica malha hidrográfica da região também seria de grande importância para 

o sucesso do empreendimento higienista. Pensados, desde o início, como um caminho 

para drenagem de esgoto e resíduos diversos, os rios de Belo Horizonte passaram a 

receber muitos detritos desde a inauguração da cidade, que ainda avançaria muito junto 

às suas margens.  

Desde a decisão pela mudança, em 1893, até a inauguração da cidade, em 1897 

passaram-se apenas cinco anos e, mesmo antes de tudo estar em seus devidos lugares, a 

capital foi inaugurada. A defesa pela mudança da capital associava a decisão ao 

desenvolvimento de um centro econômico, intelectual e político, enquanto um grupo 

contrário à decisão, chamados antimudancistas, “lamentavam o abandono de Ouro Preto 
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e apontavam as mazelas da vida nas grandes cidades modernas, principalmente os riscos 

para a paz social e os valores morais” (JULIÃO, 2011, p.118). 

O funcionalismo público de Ouro Preto foi transferido, e a cidade começou a 

funcionar e a ganhar vida através da presença de novos moradores em seus recém-

fabricados prédios e ruas. No entanto, a edificação e as vivências dessa cidade foi 

permeada inúmeros conflitos e resistências. A destruição do antigo arraial, foi um dos 

palcos de embates e resistências. As desapropriações sofridas pelos antigos moradores 

para a construção das novas edificações, que abrigariam seletos migrantes – vindos de 

Ouro Preto, em grande maioria, mas também de outras regiões de Minas Gerais, outros 

estados brasileiros e até mesmo de outros países – “desenharam um planejamento 

excludente e indiferente às populações locais antigas” (BRANDÃO; LUIZ; SOUZA, 

2018, p.7). As vilas e povoados eram associados a uma imagem de povo “doente e sem 

instrução”, dotados de um modo de vida ultrapassado, que o progresso iria “radicar com 

introdução de novos hábitos”, num processo que, além de mudar a roupagem urbana do 

local, também “civilizaria” seus moradores (JULIÃO, 2011, p.122).  

E não somente aos antigos moradores, mas também aos migrantes pobres, muitos 

ex-escravizados, que diariamente desembarcavam junto a suas famílias na cidade em 

busca de oportunidades. Quanto mais a população da cidade de Belo Horizonte crescia, 

mais problemas se tornavam visíveis, o custo de vida na capital se tornou mais alto, houve 

um grande aumento da criminalidade, excesso de mão-de-obra e, consequentemente, 

grande número de desempregados (BRANDÃO; LUIZ; SOUZA, 2018, p.7). Tudo isso 

resultava num sério problema urbano, o acesso à moradia.  

Segundo a pesquisadora Luciana de Andrade (2003, p.181) o Estado se propôs a 

controlar fortemente o crescimento da cidade, “inscrevendo no seu mapa um processo de 

segregação socioespacial no qual as classes econômicas mais privilegiadas puderam 

ocupar espaços com melhor infraestrutura urbana”. Isso significa que a maioria desses 

migrantes pobres e antigos moradores, acabavam por ter que se aglomerar em regiões 

cada vez mais afastadas do centro, com baixíssima, ou nenhuma infraestrutura urbana que 

lhes oferecessem qualidade de vida.   
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Os rios e a cidade planejada 

 

A zona urbana da cidade de Belo Horizonte, que está dentro dos limites da Av. do 

Contorno, foi construída sobre as vertentes da bacia do Ribeirão Arrudas e próxima à 

nascente de inúmeros córregos que desaguam no ribeirão (BORSAGLI, 2014, p. 260). 

No entanto, segundo o geógrafo e pesquisador Alessandro Borsagli (2014, p.262) ao 

apresentar a planta geral da nova capital, que mostrava uma cidade quadriculada sobre 

um terreno de relevo acidentado e ignorando os cursos d’água, os planejadores cometiam 

um grande erro, “acreditando que a natureza [iria] se submeter ao homem, [cometendo 

uma] utopia racionalista – utopia cuja falência é revelada todos os anos nos períodos 

chuvosos”. Até o ano de 1920, os rios permaneceram com seus cursos naturais 

inalterados, sendo usados para despejo de esgotos e de parte dos lixos produzido por 

moradores, mas a partir dessa década as intervenções começaram a acontecer. Para 

permitir a expansão urbana da região sul da capital, na década de 1920, os córregos Acaba 

Mundo, Córrego do Leitão e Córrego da Serra foram retificados e canalizados em alguns 

pontos (BORSAGLI, 2014, p. 262).  

A CCNC tinha belos planos para o Ribeirão Arrudas, na planta original ele seria 

canalizado e retificado no trecho que cortava a parte urbana planejada até que chegasse 

dentro do Parque Municipal, onde voltaria a correr em seu curso natural, e receberia as 

águas do córrego Acaba Mundo (BORSAGLI, 2014, p. 264). Porém, o projeto original 

do Parque não foi mantido, e seu tamanho bastante reduzido não chegou a contemplar o 

leito do Ribeirão Arrudas, que seguiu seu curso natural até a década de 1920 com a 

abertura da Avenida do Canal – atual Av. dos Andradas. Desde então, os trechos do 

Arrudas que cortavam a capital foram sendo progressivamente retificados e canalizados 

até a década de 1940, enquanto a malha asfáltica ia ganhando espaço pela cidade.  Os 

automóveis vinham entrando em cena e eram a representação do progresso urbano, assim 

o fetiche do asfalto passou a direcionar as políticas públicas, sepultando cada vez mais os 

rios para beneficiar o fluxo do trânsito.   

Foi a partir dos finais da década de 40, que os rios passaram a figurar como 

protagonistas de inúmeros problemas na cidade. Nesse período, Belo Horizonte passou 

por um acelerado crescimento, chegando a carregar o título de cidade com maior taxa de 

crescimento no país em 1970. O aumento populacional experimentado pela capital 
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mineira, nesse momento, foi resultado de uma série de fatores, no entanto, o crescimento 

industrial foi certamente um dos principais. 

 

O processo de industrialização e o crescimento populacional  

 

Com a crise decorrente da Primeira Guerra Mundial e as baixas na agro 

exportação, o Brasil se viu obrigado a investir em indústrias de transformação. Em Belo 

Horizonte, a Prefeitura oferecia terrenos e isenções fiscais para que iniciativas industriais 

fossem colocadas em prática. O governo do Estado se preocupava em “construir um 

espaço adequado ‘para a indústria’, inaugurando em 1936 a Zona Industrial, e em 1941 a 

Cidade Industrial em Contagem (TEXEIRA; SOUZA, 2003, p. 20).  

O boom da industrialização mineira fez com que a cidade chegasse a apresentar 

até 20% de crescimento ao ano, na década de 1970 (MESQUITA, 2010, p.2), muitos 

migrantes vinham de todas as partes do Brasil, e até do mundo, para tentar suas vidas na 

cidade. Segundo os geógrafos José Irineu Rigotti e Idamila Renata Vasconcelos (2003, 

p.45), grande parte dos imigrantes era formada por pessoas que haviam saído de Minas 

Gerais, nas décadas passadas, e retornavam trazendo consigo, geralmente por questões 

familiares, outros não naturais do estado. Já na década de 1960, dentre as oito Regiões de 

Planejamento do Estado, as regiões que mais receberam imigrantes foram a Região 

Metalúrgica e o Campo das Vertentes, onde se localizam hoje os municípios da Região 

Metropolitana de Belo Horizonte (RIGOTTI; VASCONSELOS, 2003, p. 48). As outras 

regiões também receberam pessoas nesse período, no entanto o saldo migratório dessas 

localidades é significativamente menor por causa das enormes perdas rurais (RIGOTTI; 

VASCONSELOS, 2003, p. 48).  

Junto ao crescimento industrial, a criação de um mercado imobiliário 

independente do Estado foi uma premissa do governo municipal nesse período. Em 1935, 

regulamentou-se normas para os loteadores, “privatizando e tornando obrigatórias as 

obras de urbanização” de acordo com o modelo empreendido pelo governo, nos bairros 

Cidade Jardim e Pampulha, que figurariam padrões de uma cidade habitável, moderna 

(TEXEIRA; SOUZA, 2003, p. 20). Contudo, de acordo com sociólogo Luiz Cesar de 

Queiroz Ribeiro (apud. OLIVEIRA et al, 2003, p.75) a realidade urbana “é percebida 

sempre a partir da polarização entre ‘excluídos’ e ‘incluídos’” e, como a cidade de Belo 
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Horizonte não era capaz de absorver tamanha mão de obra disponível ou de abrigar tantos 

novos moradores e oferecer-lhes serviços básicos de saneamento, nem todos os cidadãos 

belorizontinos podiam ter moradia em “uma cidade habitável” conforme o padrão 

exigido. O desemprego se tornou cada vez maior, a especulação imobiliária fez da 

habitação um grande problema social e a crise sanitária foi inevitável devido às ocupações 

irregulares nos leitos dos rios. É preciso destacar que, a partir da expansão da malha 

urbana a partir da segunda metade do século XX na capital mineira, houve uma 

conivência, ou descaso por parte do Estado diante das ocupações irregulares que iam 

surgindo em direção ao parque industrial de Contagem e Cidade Industrial. Conforme 

Maricato (2007) apontou, outras possibilidades de habitação, incluindo infraestrutura e 

serviços urbanos, necessidades não garantidas pelo Estado, não são encontráveis nem no 

mercado e nem nas políticas públicas, o que explica o descaso histórico dado às ocupações 

irregulares e as condições insalubres vivenciadas por seus ocupantes. 

 

 

Os rios e o problema de habitação   

 

Nesse processo de expansão urbana, as margens dos rios foram encaradas, pelos 

cidadãos desabrigados, como os melhores lugares para se instalarem, mesmo que em 

condições precárias. É o que mostra uma série de reportagens publicadas no ano de 1959, 

na Revista Alterosa, intitulada: Latifúndio (no campo) cria Favela na Cidade. Segundo a 

reportagem, o crescimento dos latifúndios nas regiões rurais do Estado, estava 

diretamente ligado ao surgimento de favelas na cidade, por conta do desordenado 

aumento populacional. De acordo com a revista naquele ano diziam as “estatísticas (e as 

estatísticas sempre dizem menos) que quase quinze por cento da população belo-

horizontina [constituíam]-se de favelados. Dêsses (sic) a metade (talvez mais) se 

concentra[va] à beira do Arrudas” (REVISTA ALTEROSA, 1959, p. 28).  
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Reportagem da Revista Alterosa sobre moradores das margens do Ribeirão Arrudas. 
Revista Alterosa: Ano 1959 - Ed 309. Pg. 28-34 – APCBH. 

 
 

Os repórteres da revista se propuseram a fazer um tour pelas margens do Ribeirão 

Arrudas, a fim de “analisar a vida” desses citadinos, chamados pela revista de 

“barranqueiros do Arrudas”. Segundo a reportagem, as vilas ali eram ocupadas por: 

operários da indústria de construção civil – que vinha passando por um momento de crise 

e, por isso, muitos estavam sem emprego. Aliás, a revista diz que “o desemprego é a 

marca da favela” – empregadas domésticas, lavadeiras, soldados da polícia militar, 

latoeiros, carpinteiros e fabricantes de colchão de capim (REVISTA ALTEROSA, 1959, 

p. 30). Além disso, as mulheres ali residentes trabalhavam de mais, algumas sustentavam 

seus filhos e maridos – muitos doentes ou desempregados. D. Maria, a mais antiga 

moradora de uma das vilas que margeavam o Ribeirão, conta que a vila começou em 

1941, e que quando ela chegou ali haviam apenas cinco barracos, que se multiplicaram 

após as obras de retificação daquele trecho do córrego, feitas pela Prefeitura, que até 

tentou “limpar o terreno”, mas sem sucesso desistiu da empreitada (REVISTA 

ALTEROSA, 1959, p. 28). A Vila dos Urubus, localizada às margens do Ribeirão 

Arrudas, na região leste de Belo Horizonte, segundo a revista era a favela “de piores 
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condições humanas” que existia na capital. No meio daquela vila passava um emissário 

que despejava naquele trecho do córrego “metade dos detritos de Belo Horizonte”, 

enquanto os moradores daquele espaço também despejavam seu lixo e esgoto direto no 

leito de água lamacenta (REVISTA ALTEROSA, 1959, p. 31).  

A ausência de serviços básicos nos locais em que se acomodavam, fazia da 

proximidade com os rios uma maneira de driblar a falta do saneamento. Segundo a 

reportagem a água do Arrudas não era “das mais limpas, mas a mulher tem de servir-se 

dela para uso doméstico. Leva, com a água, doenças para sua casa” (REVISTA 

ALTEROSA, 1959, p. 32). A falta de coleta nesses lugares fazia das águas correntes uma 

saída para o despejo, não somente de esgoto, mas também de lixo. Além disso, nas 

imagens da reportagem é possível ver crianças se banhando nas águas “imundas” do 

ribeirão.  

Na década de 60, a morte biológica dos córregos que cortavam a capital já estava 

decretada, a poluição de suas águas trazia muito incômodo aos moradores da cidade. 

Primeiramente, o cheiro era péssimo, inclusive, segundo a reportagem, no bairro Caetano 

Furquim, situado também em trecho do Arrudas da região leste, o “espetáculo da miséria 

só [era] visto em tempos de eleições pelos políticos que, de lenço no nariz, [apareciam] 

por lá” (grifos nossos). Além do cheiro, que era o de menos, sem a capacidade para 

suportar tantos despejos, os rios inundavam sempre a cada chuva, trazendo para as ruas 

grande quantidade de lixo, destruindo muitas casas e arrastando junto às enxurradas 

pertences de muitos. E, por fim, os rios eram vetores de inúmeras doenças, o contato das 

pessoas com suas águas sujas e infectadas, fazia lotar os hospitais nos períodos chuvosos, 

os principais pacientes eram as crianças, portando doenças como a esquistossomose e a 

gastroenterites (MESQUITA, 2010, p.16). 

Em direção à região Oeste, as margens do Ribeirão Arrudas também foram 

amplamente ocupadas, como veremos adiante. Com sua nascente localizada em 

Contagem, o Arrudas passava pela região Pericentral e pelo Eixo Industrial, esse trecho 

do Ribeirão passou a abrigar muitos operários das fábricas modernas e indústrias que 

vinham ocupando a cidade industrial, além de trabalhadores da construção civil, 

subproletariado, biscateiros, ambulantes, etc. (TEXEIRA; SOUZA, 2003, p. 37). Como 

regiões periféricas, apesar de sua proximidade ao polo industrial, os problemas 
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enfrentados pelos moradores ribeirinhos nessa região eram muito semelhantes aos 

habitantes das outras regiões cortadas pelo rio.  

Na década de 60, a cidade de Belo Horizonte começou a viver uma intensa crise 

sanitária. Segundo o historiador Yuri Mesquita (2010, p.4) houve piora do ar pelo 

crescimento da industrialização, do desmatamento e da circulação de carros, em 1967, 

quando o sistema de saneamento básico entrou em pane, os esgotos começaram a 

arrebentar em vários locais da cidade e as enchentes aumentavam cada vez mais e faltava 

água para beber em vários bairros da cidade.  

Problemas de saúde, desastres habitacionais decorrentes de chuvas e enchentes, 

limitações da malha viária com o crescimento do número de veículos, mal cheiro, tudo 

isso contribuiu para uma perspectiva societária onde “a maior parte da população 

demandava a canalização dos córregos, imaginando ser esta a grande solução para os 

problemas sanitários e para as enchentes. Isso, em grande medida, deveu-se ao poder 

público, que priorizou esse tipo de intervenção nos rios” (MESQUITA, 2010, p.19-20). 

 Mas, como lidar com a população que ali se instalou e que, além do 

estabelecimento, mantém entre si relações afetivas e práticas culturais? De acordo com 

Mesquita (2010, p.9), nos anos 1960, a população de média e baixa renda que 

normalmente se instalava próximo às beiras dos rios, era despejada sem nenhum tipo de 

assistência por parte do poder público. Retiradas à força, essas famílias viam suas casas 

serem demolidas sem qualquer possibilidade de questionamento ou negociação. No 

entanto, a partir de 1988, após a reabertura democrática e a instauração de nova 

Constituição, esse cenário social começou a se transformar. E, assim como o país passava 

por um período de redemocratização, muitas gestões estaduais e municipais iniciaram um 

processo de democratização dos órgãos e setores públicos de serviço, oferecendo à 

população a possibilidade de participação ativa nas decisões que direcionariam as ações 

governamentais nos assuntos que lhes eram de interesse. 

Essa nova perspectiva na forma de conduzir o governo, teve grande influência na 

forma como se seguiu a operacionalização das obras de canalização e trato com as 

famílias que margeavam os rios.  Nesse sentido, buscaremos adiante demonstrar como na 

década de 1990 essa relação do poder público, em especial do poder municipal, com as 

populações ribeirinhas tomou conotações democráticas levando em consideração a 

participação da sociedade civil no âmbito das políticas habitacionais.  
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Para tanto, analisaremos a atuação da Companhia Urbanizadora de Belo Horizonte 

(URBEL) no Programa de Saneamento Ambiental das Bacias do Arrudas e Onça 

(PROSAM) no ano de 1993. Antes de iniciarmos nosso estudo de caso, faremos uma 

breve explanação sobre as alterações estruturais no poder municipal que possibilitaram 

essa nova maneira de lidar com os rios e a cidade, apresentando qual a perspectiva de 

democracia foi utilizada na atuação dos equipamentos públicos, em especial a URBEL.  

 

 

 

Democratização, política pública e participação  

 

No século XX a questão democrática marcou presença nos debates e reflexões do 

universo acadêmico. Tendo em vista a amplitude e magnitude do Estado-nação em termos 

demográficos, e às tragédias humanas que em parte foram tidas como consequência da 

participação do “povo”, como a ascensão dos regimes totalitários na Europa e na América 

Latina, autores renomados nas discussões sobre democracia como Schumpeter (1961) e 

Robert Dahl (2001) acreditavam que a participação popular deveria se restringir ao 

âmbito eleitoral, representativo, excluindo a possibilidade de participação direta, 

negociação e articulação da sociedade nas ações dos poderes públicos. Tal perspectiva 

vem sendo amplamente questionada e vista como antidemocrática (MIGUEL, 2002), 

tendo em vista que o Estado transformou-se num mecanismo de dominação das elites 

econômicas, efetuando políticas que em nada contribuem para a melhoria da qualidade 

de vida da maioria da população, visando apenas a realização de políticas e ações que 

acarretam no enriquecimento de determinados grupos. Mas a questão que se faz a partir 

de autores como Leonardo Avritzer e Boaventura de Sousa Santos (2002) é: será que 

democracia representativa e democracia direta são excludentes entre si? Não o são, mas, 

obviamente que interesses contraditórios entre as elites econômicas e a grande maioria da 

população irão se manifestar na arena política, havendo resistência de ambas as partes.  

Para os propósitos deste trabalho, Navarro (2003) aponta algumas perspectivas de 

democratização utilizadas para pensar a cidade de Belo Horizonte na década de 1990, as 

quais adotaremos para pensar a atuação da Companhia Urbanizadora de Belo Horizonte 
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no PROSAM. Democratizar, dentro de uma síntese do autor e uma seleção nossa das 

diversas possibilidades por ele apontadas, significa: 

 
(...) preservar, aperfeiçoar ou introduzir os princípios, valores, práticas e 
instituições da democracia participativa, combinando-os com aqueles 
princípios, valores, práticas e instituições da democracia representativa, que 
tenham correspondência com as necessidades, aspirações e interesses do povo. 
(...) estender os princípios e procedimentos democráticos a todas as instâncias 
da sociedade. Ampliação e valorização dos espaços coletivos ou colegiados de 
deliberação. Ampliar as relações fundadas no respeito mútuo e na confiança 
entre governantes e governados, lideranças e liderados, representantes e 
representados (o que significa diminuir aquelas relações permeadas pelo uso 
da violência física ou psíquica). (NAVARRO, 2003, p.228) 

 

A partir dessas considerações, de acordo com esse autor, Belo Horizonte, na 

década de 1990, inicia um processo de democratização das políticas públicas dentro do 

cenário nacional pós-Constituição que se tornará referência. Levando em consideração as 

propostas de descentralização do poder formuladas na Constituição Federal cidadã de 

1988, contando com intensa mobilização da sociedade civil, é aprovada em 1990 na 

capital mineira a Lei Orgânica do Município (LOM), que de acordo com Navarro (2003, 

p.237) pode ser “considerada lei basilar da ordem autônoma e democrática, fundada na 

justiça social e participação direta da sociedade civil, instrumento de descentralização e 

desconcentração do poder político.” Para exemplificar as considerações do autor, o art.2 

da lei ressalta que “Todo poder do Município emana do povo”, já o art.3 estabelece como 

objetivo primário e prioritário do poder público municipal, “assegurar o exercício, pelo 

cidadão, dos mecanismos de controle da legalidade, a legitimidade e a eficácia dos atos 

do Poder público e dos serviços por ele prestados à população”, no Cap. IV, art.18, diz 

que “a ação administrativa do Poder Executivo será organizada segundo os critérios de 

descentralização, regionalização e participação popular”, os artigos 139, 143, 158, 159, 

162, 168, 169, 175 e 178 também nos dão uma boa referência de uma “vontade de 

democratização” por parte do Município em correspondência com a pressão popular por 

maior participação política com vistas ao atendimento de suas necessidades. (BELO 

HORIZONTE, 1990). De acordo com Navarro a LOM, 

 
constitui um marco e síntese de um processo e de um projeto democratizante e 
porque seu processo de elaboração e sua promulgação constituíram, sem 
dúvida nenhuma, o fato mais marcante do período 89-92; esse processo 
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desempenhou um papel decisivo no delineamento da política de 
democratização da gestão da cidade e de suas políticas urbanas; isto porque 
possibilitou a aglutinação de vereadores democráticos e populares da oposição, 
e de um amplo leque de forças, movimentos e organizações da sociedade civil 
em torno dos debates e deliberações sobre os fundamentos, princípios e 
diretrizes da gestão da cidade e, em particular, de sua gestão democrática; esse 
projeto, por sua vez, serviu de base para o programa da coligação partidária 
que, liderada pelo PT, venceu as eleições municipais de 1992 e tornou-se uma 
referência fundamental para as mudanças posteriores na gestão da Política 
Habitacional no Município. (NAVARRO, 2003, p.237) 

 

Grande parte dos relatores da LOM constituíam a chamada “Frente BH Popular”, 

formada pelo Partido dos Trabalhadores (PT), Partido Socialista Brasileiro (PSB), Partido 

Comunista do Brasil (PCdoB) e Partido Verde (PV), uma ala à esquerda que a partir das 

eleições de 1992 constituiria uma grande coalização na Câmara dos Vereadores e no 

Poder Executivo Municipal, este último representado pelo Patrus Ananias (PT) e seu vice, 

Célio de Castro (PSB).  

Anteriormente à LOM e à coligação “Frente BH Popular”, políticas habitacionais 

já eram realizadas por órgãos do executivo, como a própria URBEL, criada em 1961 pela 

Lei Municipal n.° 898, então vinculada à Superintendência de Desenvolvimento da 

Capital (SUDECAP), tendo seus objetivos alterados posteriormente, com estatuto 

próprio. A URBEL era responsável por administrar o Fundo Municipal de Habitação 

Popular, criado em 1955. Em uma entrevista dada por Patrus Ananias à Revista Proposta 

(1994, p.37-40), este afirmou que tanto a URBEL quanto a SUDECAP, estavam 

sucateadas e funcionavam como um órgão autônomo que atuava desvinculado das 

prioridades do governo municipal, funcionando como uma “linha auxiliar de empreiteiras 

e não um órgão público voltado para o bem comum”. Além disso, avaliou que “o governo 

que nos precedeu foi muito tímido, bastante conservador e não enfrentou nenhum grande 

problema da cidade, não comprou nenhum enfrentamento (...)” (1994, p.37). 

No que diz respeito à Política Habitacional, a nova gestão buscou estabelecer 

outras prioridades, atendendo às demandas coletivas apresentadas pelos movimentos de 

favelas e pelos movimentos dos sem-casa.  Empenhou-se na criação de um sistema inédito 

nas políticas municipais, que se tornaria uma referência nacional e internacional. Trata-

se da criação do Sistema Municipal de Habitação, que era composto por três elementos 

fundamentais: Conselho Municipal de Habitação, Fundo Municipal de Habitação Popular 

e a URBEL. O Conselho Municipal de Habitação, criado pelo Lei 6.508 de 12 de janeiro 



 Dossiê  
 

 
REAPCBH – Revista Eletrônica do Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte, v. 6, n. 6, dezembro de 
2019- ISSN: 2357-8513 

120 
 

de 1994, tinha caráter deliberativo sobre as ações políticas, planos e programas de 

moradia e curadoria do fundo habitacional. Contando com representantes da sociedade 

civil organizada, seja em sindicatos, associações comunitárias ou partidos políticos, tal 

equipamento tornou-se um canal de participação popular e considerado um dos principais 

instrumentos da democracia direta em Belo Horizonte no referido período. Já o Fundo 

Municipal de Habitação Popular, regulamentado pela Lei 6.326, de 18 de janeiro de 1993, 

era responsável pelo suporte financeiro na implementação da política habitacional, 

financiando seus projetos e programas que visavam o atendimento à população que vivia 

em condições precárias de habitação. A URBEL, órgão antigo dentre os equipamentos do 

executivo belo-horizontino, propunha e executava a política habitacional, sendo gestora 

do Fundo Municipal de Habitação Popular (HABITAÇÃO, 1993/1996).  

A lógica deste novo sistema era a seguinte: a URBEL propunha políticas, planos, 

programas e normas, e o Conselho Municipal de Habitação aprovava ou reprovava tais 

propostas, tendo como suporte financeiro o Fundo Municipal de Habitação Popular. Se 

aprovadas, as propostas retornariam à URBEL que então articulava com outros órgãos 

executores da Prefeitura, como a SUDECAP e com as comunidades envolvidas nas obras 

a serem realizadas. É importante ressaltar que a partir da nova gestão (1993-1996) a 

URBEL teve seu papel e sua filosofia de trabalho redefinidos, constituindo-se como 

referência na prestação de serviços às populações urbanas de baixa renda no que diz 

respeito à habitação, tendo como pressupostos “a eficiência, democracia, participação 

popular, cidadania, excelência no atendimento e justiça social, em especial no que tange 

ao cumprimento da função social da terra” (HABITAÇÃO, 1993/1996). 

Segundo Navarro (2003, p.241), “um dos eixos centrais consiste em governar a 

partir das instituições de gestão existentes e, simultaneamente, “acolher”, “incentivar” e 

“promover” novas organizações e estruturas de gestão democrática do município.” 

Portanto, a criação do Conselho Municipal e o redirecionamento da URBEL para o 

atendimento de demandas que na nossa concepção são mais urgentes, evidenciam essa 

“vontade de democratização” que nos elucida Navarro. Para o autor, a aplicação da noção 

de eficácia da democratização é aplicada a processos locais e relacionados às mudanças 

institucionais, devendo-se fazer uma confrontação entre situação inicial e situação final. 

A partir desse ponto de vista, no que se refere à política habitacional em Belo Horizonte 

naquele período, podemos considerar que houve de fato a ampliação do cânone 



 Dossiê  
 

 
REAPCBH – Revista Eletrônica do Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte, v. 6, n. 6, dezembro de 
2019- ISSN: 2357-8513 

121 
 

democrático, visível em programas e projetos como o PROFAVELA e Programa 

Alvorada, incorporando a participação da sociedade civil na proposição, negociação e 

articulação das políticas públicas habitacionais, processo este que iniciou-se com a Lei 

Orgânica do Município e seus fundamentos democráticos, materializando-se na criação e 

redefinição dos papéis de equipamentos institucionais do Executivo Municipal.  

Mas, a questão que normalmente se coloca é se de fato a sociedade civil 

compreendeu a nova frente de atuação do Executivo Municipal, e ocupou esses espaços 

estabelecendo o diálogo necessário. Obviamente que esta nova fase também enfrentaria 

resistências, tendo em vista que um dos principais dilemas de gestões locais, como 

ressalta Ramos e Barbosa (2003, p.115), diz respeito à utilização da máquina pública “a 

serviço dos grupos hegemônicos locais e em detrimento dos interesses de grandes 

contingentes da população residente no município”. Tais autoras também discutem os 

limites da governabilidade na ruptura democrática dentro desse arranjo historicamente 

enviesado, levando em consideração a necessidade de manter inicialmente uma 

coalização para que a reação por parte dos setores mais conservadores não se dê de 

maneira a inviabilizar as políticas então propostas. Obviamente que as resistências se dão 

também por parte das comunidades mais vulneráveis aos problemas socioeconômicos e 

outros que dele decorrem, como a habitabilidade, tendo em vista que a relação entre poder 

público e sociedade é marcada pelas desconfianças por parte destes últimos.  

Nesse sentido, o PROSAM constitui-se ótimo exemplo dos conflitos presentes na 

governabilidade diante da nova perspectiva democrática de atuação da Prefeitura de Belo 

Horizonte na gestão Patrus Ananias. Sendo um programa que envolveu o Governo do 

Estado, a Prefeitura de Belo Horizonte e a Prefeitura de Contagem, houve de fato uma 

diferenciação operacional na execução do projeto no que diz respeito ao reassentamento 

das famílias que residiam no trecho do Arrudas a ser canalizado.  

 

Programa de saneamento ambiental das Bacias do Arrudas e Onça – PROSAM  

 

Entre 1967 e 1973 a cidade viveu sua pior crise sanitária. Com a expansão da 

malha urbana no sentido Belo Horizonte – Contagem, na década de 1970, a região de 

trânsito entre as duas cidades, especificamente na Via Expressa e Avenida Tereza 
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Cristina, foi ocupada sumariamente no em torno do Arrudas, com grupos de média e baixa 

renda sofrendo com as enchentes do Ribeirão. Este problema na região já era bastante 

conhecido, Mesquita (2013, p.15-16), relata que: 

 
Em outubro de 1966, Maria A. C. Morais, residente na rua D, bairro Joaquim 
Silvério (Vila Oeste), mandou uma carta para o jornal Diário de Minas pedindo 
a canalização do Arrudas, pois “o mesmo está sendo utilizado como depósito 
de lixo uma vez que não contamos ainda com o serviço de limpeza pública e 
menos ainda com o recolhimento de lixo”. A moradora descreveu o ribeirão 
Arrudas como uma ameaça constante a saúde dos moradores, principalmente 
devido às inundações no período de chuvas (DM, 06/10/1966: pág. 09).  

 

Com o crescimento da região e a intensificação da crise sanitária, a demanda pela 

canalização do Arrudas mobilizou o Governo do Estado e do Município em torno do 

problema. O PROSAM foi a consolidação dessa mobilização, sendo um programa de 

saneamento para a Região Metropolita de Belo Horizonte, iniciado em 1992, com 

recursos oriundos de financiamento junto ao Banco Mundial, mediado pelo Banco 

Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), Tesouro do Governo do 

Estado de Minas Gerais e das prefeituras de Belo Horizonte e Contagem. Seus objetivos 

eram: a recuperação da qualidade ambiental das regiões, melhorando a qualidade de vida, 

controle das inundações das áreas ribeirinhas, estudo e definição de alternativas para o 

direcionamento racional da expansão urbana e industrial. Mais especificamente, segundo 

a documentação analisada, tinha como proposta a complementação da canalização e 

urbanização do Arrudas, a criação de avenidas sanitárias visando a redução da poluição 

hídrica, implementação de esgotos sanitários, eliminação dos depósitos de lixo às 

margens dos córregos, eliminação das enchentes graças ao melhor escoamento da água, 

melhoria no aproveitamento dos terrenos urbanos, abertura de novas vias, reassentamento 

das populações ribeirinhas, redirecionamento dos esgotos que convergiam para a represa 

Vargem das Flores para a Bacia do Arrudas, represa esta que abastece Contagem, e a 

criação de condições para investimentos privados. Os atuais problemas com enchentes 

em Belo Horizonte evidenciam que a canalização em nada contribuiu para a redução das 

enchentes, somente deslocou as mesmas para outras regiões, tendo em vista que o solo 

impermeabilizado aumenta o fluxo de água nas canaletas e no momento de deságue 

ocasiona cheias. 
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As áreas de intervenção do programa acerca da canalização do Arrudas incluíam 

os bairros: Magnesita, das Industrias, Vista Alegre, Cinquentenário, Salgado Filho, Nova 

Suíça, Gameleira, Coração Eucarístico e Vila Guaratã. No que diz respeito ao 

reassentamento de famílias, somente o Vista Alegre e a Vila Guaratã sofreram com 

grande intensidade com as obras. No documento cartográfico abaixo, de 1999, que buscou 

delinear as transformações ocorridas na Bacia do Arrudas, podemos ver os bairros ali 

envolvidos. 

 

 
Obras de Canalização do Ribeirão Arrudas. Urbanização de Áreas Remanescentes do Ribeirão Arrudas. Fonte: 

Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte/ AH.05.00.00/ GR.1118/ FD.09 

 

Podemos ver no documento acima que em 1999 toda a obra na região já havia sido 

realizada, tanto a drenagem do ribeirão quanto o levantamento das pistas. Sob a 

responsabilidade da Prefeitura de Belo Horizonte estava a urbanização do trecho que vai 

do bairro Gameleira até Contagem, contabilizando 6,9 km. Além disso, esteve incumbida 

de implantar o sistema de tratamento do chorume, elaboração de um plano básico de 

informatização e de um plano diretor de limpeza urbana.  

O programa envolveu um complexo jogo interinstitucional que ocasionou 

conflitos de perspectiva em sua operacionalização, principalmente no que se refere à 

negociação e à articulação com as comunidades envolvidas a serem reassentadas. Esta 

situação foi reforçada a partir de junho de 1993, quando a execução das obras passou da 

responsabilidade dos municípios para o Governo do Estado por meio de um convênio 
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assinado entre ambos, o Estado agora estaria incumbido de reassentar a população 

ribeirinha. O novo arranjo institucional do projeto ficaria da seguinte maneira: a 

Secretaria Estadual de Transporte e Obras Públicas – SETOP, assumiu a coordenação dos 

trabalhos com apoio operacional do Departamento Estadual de Obras Públicas - DEOP, 

da Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais – COHAB   e da Companhia 

Urbanizadora de Belo Horizonte -URBEL, sendo esta responsável pelos trabalhos junto 

à população. É exatamente nesse novo arranjo institucional que podemos observar o 

conflito de perspectivas entre COHAB e URBEL na articulação e negociação com as 

comunidades envolvidas. Enquanto a Prefeitura de Belo Horizonte vivenciava a ascensão 

de uma nova maneira de governar, à esquerda, democrática, como discutido 

anteriormente, o Governo do Estado mantinha sua característica de órgão público 

altamente burocratizado. Tal situação foi denunciada pela Associação de Moradores do 

Bairro Vista Alegre, que questionaram a alteração realizada pelo convênio de 06/93 em 

carta enviada ao BIRD no mesmo mês. De acordo com a comunidade, a URBEL já tinha 

o “know-how” para a realização dos trabalhos de reassentamento, como podemos 

observar no trecho que segue: 

 
Ainda, porque o envolvimento da COHAB (órgão desacreditado junto a 
população de média e baixa renda) e não a URBEL, que tem todo um know-
how em caso de urbanização e reassentamento de favelas?  Porque o Estado 
(tão distante, burocrático, de difícil acesso e fiscalização em termos de 
acompanhamentos por partes dos envolvidos e atingidos pela obra) e não o 
município (célula básica do Estado, mais próximo das bases, mais acessível ao 
povo e aos interessados no caso?) Por trás dessa desapropriação (não 
documentada legalmente) não haverá algum tipo de especulação ilegítima, tipo 
o que ocorreu ao longo de alguns trechos da Via Expressa e Barão Homem de 
Melo? Caso esses questionamentos não tenham fundamento, porque nos é 
negado o direito de acesso ao projeto (art.5, inciso XIV e XXXIII da 
Constituição Federal)?  Haverá alguma distorção entre o que está sendo 
apresentado ao BIRD e o que será realmente executado? Havendo esta 
distorção será ela tão distorcida que não pode vir a público antes da liberação 
da verba? A pressa com que a COHAB entrou no projeto, atropelando a 
URBEL e sua metodologia de trabalho na comunidade (voltada para o social), 
terá alguma coisa haver com o ser este um ano pré-eleitoral no âmbito 
municipal? (CARTA, 1993) 

 

A URBEL, que anteriormente executaria todo o processo de reassentamento, a 

partir do citado convênio, ficou responsável pela coordenação do reassentamento, 

supervisão qualitativa, articulação comunitária, cadastramento das famílias, avaliação dos 

imóveis e negociações. Coube à COHAB o levantamento topográfico, contagem de 
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domicílios, evitar a construção de novas moradias e estudo de parcelamento da área do 

Palmeiras, para onde seriam reassentadas a grande maioria das famílias. O que parece ter 

ocorrido, de acordo com a denúncia da comunidade, foi a realização de visitas às famílias 

por funcionários da COHAB, correspondendo ao cumprimento do convênio. Com 

metodologia diferente da URBEL, que já tinha certo prestígio nas organizações de bairro 

tendo em vista a realização de projeto anteriores, como o PROFAVELA e o Programa 

Alvorada, o envolvimento da COHAB, como órgão representativo do Estado, 

considerado altamente burocrático, não foi visto com bons olhos pela população, que 

acreditava que tal articulação se referia a interesses eleitorais no âmbito estadual. 

Podemos observar essa desconfiança da comunidade da Vila Guaratã para com o Governo 

do Estado e programas habitacionais no seguinte trecho: 

 
Existem milhões de famílias sem teto, sem casa e sem lar em nosso país. Belo 
Horizonte não é exceção neste caso. Todos os dias chocamo-nos com esta triste 
realidade, “sem terra”, “sem casa”, “desabrigados”, ‘meninos de rua”. Ter onde 
morar, comer, trabalhar, sustentar os filhos, educar, cuidar da saúde, devem 
constituir as chamadas prioridades do governo municipal e estadual, 
principalmente do governo estadual, já que compete ao Estado ser o gestor dos 
mecanismos para a garantia da construção do bem comum. Nós já temos um 
teto sobre nossas cabeças, já temos nossas casas, nossos lares e em boas 
condições de habitação. Não temos motivos para confiar nos programas 
habitacionais até hoje efetivados pelos órgãos públicos, sobretudo estaduais 
para atendimento da população de média e baixa renda. Nossa falta de 
credibilidade é facilmente fundamentado. Não temos intenção de abrir mão de 
nossos direitos, inclusive das conquistas comunitárias que fizemos e da nossa 
histórica luta para preservar a área em que vivemos de maiores deteriorações 
de caráter social e natural, a não ser por uma causa comprovadamente de 
caráter público e social. (CARTA, 1993) 

 

No trecho acima, portanto, fica evidente a própria desconfiança da população no 

que se refere à atuação do Governo do Estado. Além disso, fica latente o reconhecimento 

de direitos fundamentais e identidade coletiva. Também podemos observar a 

desconfiança da população envolvida na carta da Associação comunitária do Bairro Vista 

Alegre apresentada ao BIRD na visita de avaliação daquele ano, e colocada em relatório 

da URBEL: 

 
(...) é preciso que se comece este projeto já com todas as reivindicações 
atendidas, porque o povo está cançado (sic) de tantas promessas e agradece ao 
Bird pelo apoio pelas mil famílias que vão deixar o frio, o mal cheiro e o medo 
de todas as chuvas perderm (sic) os seus barracos. (CARTAb, 1993) 
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Dessa forma, desde o início dos trabalhos de articulação, os problemas do jogo 

interinstitucional se apresentaram diante da comunidade, que buscou manifestar a pressão 

que faria ao projeto caso esse não fosse realizado tendo em vista seus anseios e 

reinvindicações. 

No relatório de atividades do projeto de remoção e reassentamento do Arrudas, 

feito pela URBEL em 1993, realizado como um primeiro levantamento para a 

continuidade do processo de reassentamento e demandado pelo BIRD em visita de 

avaliação, podemos observar a perspectiva democrática então colocada em prática no 

projeto. Contando com 2 sociólogos, 1 assistente social, 2 arquitetos, 2 engenheiros e 1 

advogado, incluindo estagiários destas mesmas áreas, a companhia pautou a “participação 

da comunidade como condição sine qua non do projeto”, além disso, a comunidade 

deveria estar organizada e ser participante. O documento apresenta as reivindicações da 

população atingida tendo em vista uma visita do BIRD para avaliação do processo.  

Nesse sentido, a URBEL foi pressionada pela comunidade a apresentar suas 

reinvindicações e concepções sobre o projeto naquele momento. Foram feitas reuniões 

entre a URBEL e as comunidades para discussão e esclarecimento de dúvidas, 

treinamento de equipes multidisciplinares, instalação de escritórios em campo para as 

negociações e realizou-se ainda o acompanhamento social das famílias pós-

reassentamento por 6 meses. De acordo com o relatório, “o que interessa ressaltar é que 

este trabalho deve ser percebido como a fala de uma comunidade que se sente hoje, 

insegura e agredida, e que encontrou na URBEL interlocutor para seus questionamentos. 

” (RELATÓRIO, 1993, p.5) A equipe de trabalho da URBEL teve como norte do trabalho 

a criação de um mecanismo que possibilitasse o crescimento da comunidade em termos 

de organização e de mobilidade individual dos núcleos familiares. A organização da 

comunidade diante do processo foi considerada fator de avanço nas negociações e 

articulações, como podemos ver a seguir: 

 
O princípio básico do projeto de reassentamento, por parte da URBEL, foi que 
a comunidade participasse dele em todos seus momentos, desde as primeiras 
discussões em torno do tema até as tomadas de decisões, inclusive algumas das 
constantes neste documento. Encontrou-se campo fértil para a realização dos 
trabalhos com a comunidade, uma vez que há mais de 40 anos se fala na obra 
de canalização do Arrudas e extensão da Av. Tereza Cristina. Assim, a 
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população já se encontra predisposta a aderir ao projeto e participar das 
discussões, sem o choque inicial que uma decisão desse porte costuma trazer 
para as pessoas da região. Praticamente todas as comunidades envolvidas, são 
organizadas em estruturas autônomas de representação, sejam elas associações 
comunitárias, sejam grupos de trabalho formados esporadicamente, de acordo 
com necessidades locais e interesses específicos. Estas estruturas foram as 
principais responsáveis pelo bom resultado obtido, no que se refere aos níveis 
de participação dos moradores e à disseminação de informações entre eles. 
Todas as comunidades mostram-se extremamente politizadas, conscientes de 
seus direitos de cidadãos e reivindicativas, o que tornou o trabalho de 
articulação comunitária uma experiência excelente, modelo para outras 
intervenções do setor público.  (RELATÓRIO, 1993, p.9) 

 

A participação da comunidade no processo e sua relação com a URBEL deixam 

evidente a gestão democrática que se instaurou com a ascensão da coligação “Frente BH 

Popular”. Dessa forma, indo além da análise feita por Navarro (2003), que se pautou numa 

análise da legislação e dos equipamentos numa ordem legalista, podemos perceber na 

operacionalização do PROSAM como se manifestou as alterações de perspectiva 

elencadas por esse autor.  

Na mesma carta enviada pela comunidade da Vila Guaratã, que ocupava trecho I 

e II, foram feitas exigências atendidas pelo programa. As famílias inicialmente queriam 

ser reassentadas nas áreas remanescentes, mas, devido à inviabilidade de reassentar o 

grande número de famílias, apenas um pequeno contingente foi ali mantido, as outras 

famílias iriam ser reassentadas inicialmente em um núcleo habitacional no bairro 

Jaqueline, região norte da capital, condição esta que não foi aceita pela comunidade. Essa 

e outras exigências podem ser contempladas no trecho que segue: 

 
A comunidade queria que o reassentamento se desse nas áreas remanescentes, 
mas “não havendo a possibilidade acima exposta, que o reassentamento seja 
feito em área sugerida pelos moradores, observados os trâmites legais, 
obviamente, mas sem embaraços e impedimentos interpostos por interesse de 
caráter especulativo ou, ainda, de abuso de poder econômico e político. (...) 
Havendo necessidade de reassentamento fora da área da comunidade que este 
seja o mais próximo possível, sendo que esta proximidade favoreça a 
diminuição do impacto provado pela mudança que a área definida altere o 
mínimo possível em relação a gastos com condução e transporte coletivo (estes 
tem tido aumentos abusivos aqui em Belo Horizonte), a permanência e 
frequência das crianças e adolescente na escola.... (...) Exigimos, ainda, que 
durante todo o processo de desapropriação possamos acompanhar de perto 
tudo que diz respeito à nossa vida, inclusive com direito de opinar e participar 
desde o processo de aquisição da área para reassentamento, elaboração de 
projetos executivo, urbanização da área, construção das casas, a maneira de 
remoção, ter autonomia para negociação, acompanhar todo o processo de 
indenização e de reassentamento. Exigimos que os moradores desapropriados, 
como os grandes prejudicados e maiores interessados, sejam ouvidos e possam 
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participar de todo processo e que o mesmo seja claro e transparente a todos. 
(CARTA, 1993) 

 

Tendo em vista o plano de reassentamento distante da área ocupada naquele 

momento, a associação do bairro Vista Alegre evidencia a mesma preocupação: 

 
(...) é preciso mais uma vez que o povo brasileiro se sensibilize(sic) com os 
problemas do mal reassentamento(sic) já conhecidos no Brasil, onde os 
moradores iam morar longe sem nenhuma infra estrutura completa, tais como 
casas muito pequenas e super amontodas(sic), mal construídas sem rede de 
esgoto, agua e luz, sem nenhuma urbanização. (CARTAb, 1993) 

 

No Plano Ajustado de Reassentamento de março de 1994, elaborado pela 

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas, do Governo do Estado de Minas 

Gerais, o reassentamento já é citado em unidades próximas à área de execução das obras. 

Segundo o documento, foi ofertada a opção de indenização em moeda corrente ou 

reassentamento em unidades de 35 m² em conjuntos próximos à execução dos projetos, 

em áreas totalmente urbanizadas. De acordo com o documento, a comunidade já havia 

internalizado o entendimento dessa forma de atendimento.  No relatório de 

monitoramento feito pelo Governo do Estado, executado pela Secretaria de Estado do 

Planejamento e Coordenação Geral em 1996, com o objetivo de oferecer aos órgãos 

competentes pela execução do PROSAM subsídios para correções e melhorias possíveis, 

os núcleos habitacionais já constam no bairro Palmeiras e na via-Expressa. Foram 

construídos os núcleos habitacionais denominados H2, H4, H5 e H6, todos situados às 

margens do Ribeirão Arrudas ou próximas a este. Os núcleos H2 e H4 atenderam os 

trechos 1, 2, 3, e os núcleos H5 e H6 os trechos 4, 5.  

Dessa forma, a partir do cruzamento de dados analisados em 1993, 1994, 1996 e 

1997, podemos perceber a pressão exercida pela comunidade para a garantia de suas 

reinvindicações, e a materialização destas nos planos subsequentes e na construção dos 

núcleos próximos às antigas áreas de habitação. Em documento de 1997, que realiza uma 

apresentação e histórico das atividades do PROSAM concernentes à Prefeitura de Belo 

Horizonte, denominado “Programa PROSAM – Município de Belo Horizonte”, no 

Ribeirão Arrudas foram afetadas 1.548 famílias, das quais 475 foram reassentadas, e 

1.073 indenizadas. De acordo com o já citado relatório de monitoramento de 1996, a 

maior quantidade de indenizações se deve ao fato de que a maioria das famílias tiveram 
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uma ampliação de seu contingente, o que os levou a considerar os 35 m² dos núcleos 

habitacionais pequenos demais, conforme visto no trecho citado da carta dos moradores 

do bairro Vista Alegre. 

Pelas limitações colocadas à extensão deste tipo de trabalho, não será possível 

analisar de forma extensa a documentação, sendo assim, ficamos restritos a observar na 

operacionalização de um programa as alterações de perspectiva e concepção de política 

pública apontadas por Navarro (2003). Nos relatórios da URBEL, bem como em seus 

planos de trabalho da época ficam explicitas a perspectiva democrática daquela gestão. 

Com uma breve análise das cartas a partir do cruzamento dos demais dados apresentados 

nos relatórios é possível observar os embates, tensões e contradições que se faziam 

presentes na cultura política da população atingida com relação às ações políticas 

vivenciadas em momentos anteriores, e como a pressão que fizeram sob suas 

reivindicações surtiram efeito no programa. 

 

Conclusão  

 

Portanto, a partir das demonstrações acima realizadas referentes à abertura do 

executivo municipal e à articulação das pessoas envolvidas no PROSAM, concordamos 

com Ramos e Barbosa (2003) que a ideia de cogestão na execução de políticas urbanas 

torna-se um processo educativo, indo da esfera da residência até aos recursos de poder de 

gestão da cidade e no local de trabalho. Esta ideia aproxima-se bastante também das 

perspectivas de Carole Pateman (1992), segundo a qual, a partir de uma perspectiva 

rousseauniana de democracia, quanto mais os sujeitos participam, mais aprendem a 

participar.  

Conforme apontou Boaventura de Sousa Santos (2002), o estabelecimento de um 

círculo vicioso de democratização do Estado e democratização da sociedade é a melhor 

forma de garantir a manutenção das instituições democráticas frente às resistências de 

grupos hegemônicos que colocam seus interesses na frente dos interesses mais urgentes 

da sociedade. Existe uma tensão/contradição permanente dentro do Estado. Para além da 

prática política, tal tensão/contradição é permeada de valores, hábitos e práticas da velha 

cultura política que marca as instituições públicas que deveriam assegurar direitos 

fundamentais dos cidadãos, mas acabam por manter enormes desigualdades e distâncias 
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sociais. Para reverter os dilemas da governabilidade é preciso a criação de novos espaços 

políticos, que passem pela democratização do Estado, estabelecendo assim uma relação 

mais direta com a sociedade civil que, se apoderando desses espaços, tendem a batalharem 

para sua manutenção. 

A democratização do município a partir de 1990 gerou reconhecimento por parte 

da sociedade civil organizada, que então utilizou dos aparatos institucionais para elencar 

suas reivindicações diante da execução do plano de reassentamento do PROSAM. A 

execução do programa mostra a contradição entre o Governo do Estado, pouco 

democrático, burocratizado, e a Prefeitura de Belo Horizonte, atuando e sendo 

reconhecida como instituição democrática correspondente aos anseios e às necessidades 

dos cidadãos. Dessa forma, afirmamos que a abertura democrática concomitante com 

acompanhamento de auxílio das comunidades envolvidas, proporciona a transformação 

do papel dos aparelhos de Estado, levando este a cumprir aquela que seria a sua função, 

garantir os direitos básicos e fundamentais da sociedade a partir de suas demandas. No 

que diz respeito à habitabilidade e aos rios, foi possível observar progressos na região 

com relação à qualidade de vida, saneamento básico e poluição nas margens do ribeirão. 

Mas, com relação às enchentes, essas somente foram deslocadas para outras regiões onde 

o ribeirão desagua, gerando os mesmos velhos problemas. Ainda há em Belo Horizonte 

pessoas que vivem em condições precárias nos leitos de rios, como o Onça, por exemplo. 

Cabe ao poder público compreender a necessidade de infraestruturas dignas, de garantia 

de direitos básicos e fundamentais, de propor a justiça social na cidade com vistas à 

redução das condições miseráveis em que ainda hoje se encontram inúmeras famílias. 

Torna-se imprescindível a inversão de valores dentro do poder público. 
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Imagens 

 

 

 

 

 

Foto da região com as canaletas já prontas.  

Fonte: APCBH// Fundo: AW.04.00.00, GR.1676 
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  Fotografia de um dos locais onde houve remoção de famílias e assoreamento do leito do 

ribeirão.  Fonte: APCBH// Fundo: AW.04.00.00, GR.1676 

 

 

 

Fotografia das residências construídas para as poucas famílias que conseguiram ser reassentadas 

nas áreas remanescentes. Fonte: APCBH// Fundo: AW.04.00.00, GR.1676 
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Fotografia das canaletas e processo de urbanização e construção das pistas. Além disso, 

podemos observar também as residências construídas para as famílias que foram reassentadas 

nas áreas remanescente.  Fonte: APCBH// Fundo: AW.04.00.00, GR.1676 
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CONTRADIÇÕES ENTRE AS AÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS DE 
CONTROLE DE INUNDAÇÕES E AS DE PROTEÇÃO DE SISTEMAS 

HÍDRICOS EM BELO HORIZONTE (MG): O CASO DO PARQUE 
ECOLÓGICO DO BREJINHO 

 

CONTRADICTIONS IN MUNICIPAL PUBLIC POLICY REGARDING 
INUNDATION CONTROL AND WATER RESOURCES PROTECTION IN 

BELO HORIZONTE (MG): THE ECOLOGICAL PARK OF BREJINHO 

 

Luísa Lima Borges Ferreira* 
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RESUMO 
Belo Horizonte enfrenta historicamente as dificuldades de conciliar o meio natural com a 
urbanização. Apesar de ter sido criteriosamente planejada e ter seu sítio escolhido pela 
riqueza de rios e facilidades de saneamento (FJP, 1997), a cidade enfrenta ainda nos dias 
de hoje recorrentes inundações e apresentas deficiências no saneamento. A gestão 
municipal insiste em adotar políticas ultrapassadas, considerando as alternativas 
existentes  e praticadas ao redor do mundo,  e ações estruturais de engenharia para solução 
a curto prazo dos problemas da capital, pautados na canalização e tamponamento de 
cursos d’água e implantação de bacias de detenção. O parque Ecológico do Brejinho na 
região da Pampulha em Belo Horizonte vem sendo ameaçado pela implantação de uma 
bacia de detenção em sua área. Diante disso, o objetivo deste artigo é analisar, a partir do 
estudo de caso da criação do Parque Ecológico do Brejinho, as contradições e 
incompatibilidades entre as ações do poder público municipal relativas ao controle de 
inundações e a proteção de sistemas hídricos e apontar a necessidade de novos avanços.  
Palavras-chave: Sistemas hídricos. Gestão municipal. Inundações. 

 

ABSTRACT 
Belo Horizonte historically deals with the challenges of matching the natural environment 
with demands of urbanization. Although it was carefully planned and the site chosen due 
to the richness in water resources and relative ease to install sanitation facilities, the city 
still faces recurrent inundations and presents sanitation faults. Municipal management 
stands by outdated policies and structural works to resolve in short term the capital’s 
problems, based on channeling and covering rivers and installing water detention basins. 
Therefore, the aim of this paper is to analyze, through the case study of creation of the 
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Ecological Park of Brejinho, in Belo Horizonte, the contradictions and incompatibilities 
of public power actions regarding inundation control and protection of water systems as 
well as pointing to the need of new policies.  
 
Keywords: Water systems. Municipal management. Inundations. 
 
Introdução 

Belo Horizonte, enquanto cidade planejada para ser a capital de Minas Gerais no 

fim do século XIX pela Comissão Construtora da Nova Capital (CCNC) teve sua 

localização criteriosamente escolhida, considerando inicialmente as facilidades de 

abastecimento de água e saneamento básico (FJP 1997). Contudo, o projeto urbanístico 

implementado não considerou a topografia e o traçado irregular dos rios, tornando-os 

incompatíveis com as ruas retilíneas projetadas, não inserindo os rios na paisagem urbana. 

Os cursos d’água foram canalizados para seguir os traçados das ruas e das avenidas e 

tornaram-se grandes receptores de esgotos in natura por deficiências na implantação de 

infraestrutura com o crescimento urbano, poluindo as águas das bacias do ribeirão 

Arrudas e do ribeirão Onça. As obras de drenagem e canalização foram percebidas como 

a grande solução desses problemas e também para a melhoria do tráfego de veículos, 

principalmente nos anos 1960 e 1970 (MESQUITA, 2013). 

De forma geral, os anos 70 foram caracterizados por uma estratégia de 

desenvolvimento baseada na implantação de grandes projetos de infraestrutura. A 

canalização e o esgotamento do ribeirão Arrudas, por exemplo, foram considerados como 

obras de infraestrutura básica para criação do principal acesso viário para os municípios 

de Betim e Contagem, importantes parques industriais. No passado, ao fim do século 

XIX, a boa oferta hídrica da bacia do Arrudas foi utilizada como uma das principais 

justificativas para Belo Horizonte ser a nova capital (FJP, 1997). Outro exemplo é o 

traçado do núcleo da cidade, que segue a forma de um tabuleiro de xadrez circundada 

pela Avenida do Contorno, que desconsidera a topografia e a ausência dos abundantes 

cursos d’água na paisagem urbana relacionada ao tamponamento e canalização de rios e 

córregos (FJP, 1997). 

O posterior crescimento e urbanização de Belo Horizonte, para além dos limites 

da Avenida do Contorno, deram-se de forma não planejada e desordenada, o que agravou 

a supressão dos cursos d’água da capital e levou à intensa ocupação de áreas de risco, a 
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exemplo das margens do ribeirão Arrudas. Atrelado ao crescimento ocorreu uma 

significativa impermeabilização do município como um todo, favorecendo a menor 

infiltração e a concentração de fluxos pluviais em eventos de chuva, com um aporte 

massivo de água para os principais cursos d’água canalizados que, de forma recorrente, 

inundam as suas margens. Pode-se dizer que Belo Horizonte é uma cidade muito 

ilustrativa dos problemas de inundações urbanas no Brasil (FERREIRA, 2017). 

Os princípios positivistas e progressistas que orientaram o planejamento e a 

construção de Belo Horizonte ocasionaram em escolhas que têm rebatimentos até os dias 

de hoje, como os sazonais episódios de alagamentos em áreas adensadas às margens de 

cursos d’água e implantação de avenidas sanitárias. Além disso, as políticas atuais para o 

saneamento e gestão dos recursos hídricos no município não apresentaram grandes 

mudanças em termos de princípios e ações – a canalização e o tamponamento de cursos 

d’água seguem como tendências fortes na capital. Segundo a Prefeitura são realizadas 

ações permanentes para a minimização de enchentes como a limpeza de bocas de lobo e 

fundos de vales de córregos, a construção de grandes bacias de retenção e detenção de 

águas pluviais, obras de contenção de encostas, limpeza de galerias, ampliação da rede 

de microdrenagem, urbanização de vias, remoção de famílias e a capacitação dos 

moradores das áreas de risco da cidade (PBH, 2018a). Tais ações se mostram incipientes 

ou de frequência insuficiente considerando a recorrência e impacto das enchentes. 

A incorporação de bacias de detenção à paisagem urbana a fim de solucionar os 

eventos de inundação vem sendo adotada sistematicamente pela gestão municipal. Há 

pelo menos oito bacias de detenção em operação e duas em construção distribuídas pelas 

regionais da capital, segundo a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (PBH, 

2018b). As bacias em operação são: a Bacia do Parque 1º de Maio, na regional Norte; a 

Bacia da Várzea da Palma, na regional Venda Nova; a Bacia do Bonsucesso na regional 

Barreiro; a Bacia da Lagoa Seca, na regional Centro-Sul; a Bacia do Parque Lagoa do 

Nado, na regional Pampulha; a Bacia do Liége, na regional Venda Nova; a Bacia do 

Engenho Nogueira, na regional Pampulha; a Bacia dos córregos Olaria/Jatobá, na 

regional Barreiro.  

Em 2018 estão em obras a Bacia do córrego Túnel/Camarões, na regional Barreiro 

e a bacia do Córrego São Francisco/Assis das Chagas, na regional Pampulha. A 
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construção da bacia de detenção do Córrego São Francisco/Assis das Chagas foi projetada 

dentro dos limites de uma Unidade de Conservação Municipal, no caso, o Parque 

Ecológico do Brejinho. A criação e a implantação de um parque envolve a aprovação de 

legislação municipal que designe a área para implantação e os subsequentes 

investimentos para criação de infraestrutura e abertura do espaço ao público. O processo 

de criação e implantação do parque iniciou-se em 2006, sem grandes avanços, ao passo 

que o processo de licenciamento da bacia de contenção foi iniciado em 2012 e a 

construção em 2014. A incompatibilidade entre os dois projetos vem provocando tensões 

e conflitos com a população local devido à lentidão do processo de construção do Parque, 

à ameaça de extinção das diversas nascentes e áreas úmidas (brejos) e às intervenções e 

impactos nos dois cursos d’água presentes no Parque, os quais não estavam previstos no 

projeto de implantação da bacia. 

Nesse contexto, o objetivo geral deste artigo é analisar, a partir do estudo de caso 

da criação do Parque Ecológico do Brejinho, em Belo Horizonte, as incompatibilidades 

entre as ações do poder público municipal relativas ao controle de inundações e a proteção 

de sistemas hídricos. Os objetivos específicos são: a) identificar e analisar possíveis danos 

aos sistemas hídricos na área do Parque – como a supressão de nascentes, drenagem de 

brejos, supressão de vegetação ciliar; interrupção de fluxo da drenagem; b) discutir as 

incongruências e incompatibilidades entre a Legislação de proteção dos sistemas hídricos 

e as ações da Prefeitura, bem como os rebatimentos ambientais associados; c) apontar 

alternativas/experiências de políticas públicas no Brasil e no mundo que contemplam a 

compatibilização entre o controle de inundações e a proteção/valorização de cursos 

d’água no meio urbano.  

 

Procedimentos Metodológicos 

O desenvolvimento deste artigo parte de um levantamento bibliográfico do 

histórico de criação do Parque Ecológico do Brejinho e das obras pretéritas e em curso na 

área a partir de portais institucionais e reportagens sobre o processo de criação do Parque.  

Paralelamente, foi realizada a comparação de cenários (anos de 2002, 2009, 2012, 2014, 
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2015, 2016 e 20191) e estado dos sistemas ambientais com os eventos significativos2 

ocorridos desde a data de criação do parque, em 2006, utilizando-se da análise de imagens 

de satélite disponibilizadas pelo software Google Earth Pro. Além disso, foram feitas 

visitas de campo na área para avaliar as condições ambientais atuais do Parque em 

diversas datas entre os meses de abril e junho de 2018 – 02/04, 13/04, 22/05 e 07/06. 

A análise das imagens de satélite e a realização dos trabalhos de campo foram 

importantes para detectar e avaliar possíveis nascentes suprimidas, áreas úmidas drenadas 

e cursos d’água canalizados. Também permitiram discutir os prejuízos aos sistemas 

ambientais e a ineficiência das políticas públicas no tocante à manutenção de uma 

Unidade de Conservação e a forma de gestão dos recursos hídricos em Belo Horizonte. 

Quanto às nascentes utilizou-se a base de dados do Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

das nascentes mapeadas na área urbana de Belo Horizonte, viabilizada também pelo 

Projeto de Valorização de Nascentes Urbanas, desenvolvido pelo Comitê de Bacia 

Hidrográfica Rio das Velhas, Sub Comitê de Bacia Hidrográfica do Arrudas e Sub Comitê 

de Bacia Hidrográfica do Onça (CBHVELHAS; SCBHARRUDAS; SCBHONÇA, 

2012). 

Foi feita uma análise do aparato legal de proteção dos recursos hídricos e das ações 

da Prefeitura, com base na leitura de leis ambientais, de publicações no meio técnico-

científico e nos sites oficiais do município, que auxiliaram na identificação das 

incongruências e incompatibilidades entre teoria e prática, relativas às leis e às decisões 

da gestão municipal.   

Por fim, a partir de um levantamento bibliográfico, em artigos científicos, 

dissertações e teses, foram feitos apontamentos sobre intervenções urbanas que permitem 

a integração paisagística dos cursos d´água ao seu entorno e o controle de inundações.  

 

Localização e histórico do Parque Ecológico do Brejinho 

O parque do Brejinho está situado na regional Pampulha, na porção norte do 

município de Belo Horizonte (Figura 1). O córrego São Francisco que drena a área do 

                                                           
1 A escolha dos anos foi feita com base na qualidade das imagens de satélite disponíveis pelo software 
Google Earth Pro, desde a criação da área do Parque.  
2 Os eventos significativos se referem às datas dos principais acontecimentos que ocorreram desde a criação 
do Parque. 
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parque é afluente do Córrego Engenho Nogueira, afluente do ribeirão do Onça, principal 

curso que drena a porção norte de Belo Horizonte. O parque situa-se nas proximidades da 

Avenida Antônio Carlos, um dos principais eixos viários do município, no bairro 

Liberdade. O parque é estruturado sobre as rochas do Complexo Belo Horizonte de rochas 

gnáissicomigmatíticas que tipicamente apresenta relevo marcado por sequência de 

colinas com vertentes convexas e topos planos a arqueados e marcada incisão da 

hidrografia (SILVA et al., 1995; SANTOS, 2001).  

O clima enquadra-se na categoria sub-quente semi-úmido com 4 a 5 meses secos 

(IBGE, 2002), e médias térmicas entre 18ºC e 23,5ºC (INMET, 2009). A vegetação da 

área era originalmente uma Área de Tensão Ecológica entre Savana e Floresta Estacional 

Semidecidual (IGBE, 2004). Os parques municipais de Belo Horizonte estão sob gestão 

e manutenção da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica (FPMZB), responsável 

por 75 parques. 

 
Figura 1. Mapa de localização do Parque do Brejinho 

A história do Parque do Brejinho teve importante participação da sociedade civil. 

A mobilização popular pela preservação e criação do Parque do Brejinho iniciou-se em 

1997, a partir de uma articulação da Associação Comunitária dos bairros Aeroporto, 

Liberdade, Dona Clara, Jaraguá, Santa Rosa e adjacências, que solicitou a preservação da 
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área por meio do Orçamento Participativo (Núcleo Brejinho) (CORRÊA, 2018). Neste 

primeiro momento, a institucionalização da área para preservação não foi conquistada. O 

movimento se consolidou em 1998, com o papel de alunos e professores da Escola 

Municipal Aurélio Pires e da Associação de bairros e comunidade, visando à proteção de 

nascentes e construção de equipamentos de lazer na área. Em 1999, o movimento buscou 

o reconhecimento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMAMA) e do Instituto 

Mineiro de Gestão das Águas (IGAM) dos sistemas hídricos presentes na área – sete 

nascentes, dois cursos d’água e brejos –, sinalizando a importância da preservação da 

área. Além disso, foi apresentada a demanda de criação do parque ecológico para a 

Câmara Municipal (CORRÊA, 2018). 

Em 2001, houve um reconhecimento formal de demanda de estudo da área (Figura 

2) pela SUDECAP (Superintendência de Desenvolvimento da Capital), da delimitação da 

área do parque, com 48.000m² à época, e da constituição do “Comitê Águas do São 

Francisco e Nascentes do Brejinho” como parte do Projeto Manuelzão/UFMG3. Entre 

2001 e 2005 ocorreram diversos trâmites legais para adequação do zoneamento da área e 

estabelecimento de medidas de compensação ambiental dos ocupantes do entorno, como 

os Correios e residências, além de diversas ações de educação ambiental destinadas à 

preservação do parque.  

 

 
Figura 2. Parque do Brejinho em 2002 e 2009 

 

                                                           
3 Projeto de extensão da Universidade Federal de Minas Gerais, que busca a revitalização da bacia do Rio 
das Velhas, o maior afluente do rio São Francisco 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Extens%C3%A3o_universit%C3%A1ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Federal_de_Minas_Gerais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_das_Velhas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_das_Velhas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_S%C3%A3o_Francisco
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Em 2006, a criação do parque foi aprovada por meio do Orçamento Participativo 

Digital, importante instrumento de democracia participativa ao permitir a influência dos 

cidadãos na aplicação dos orçamentos públicos, e, em 2007, o parque foi criado através 

do Decreto Municipal n°. 12.830, de 31/08/07, que declarou a utilidade pública da área 

de aproximadamente 57.600 m² como Parque Ecológico do Brejinho (Figura 2). Ainda 

em 2007, o professor Flávio Carsalade e a Fundação de Parques Municipais apresentaram 

o projeto arquitetônico para a área e após o investimento inicial de R$ 2,25 milhões, com 

o qual foi viabilizada a desapropriação da área, o cercamento e a construção de uma 

portaria, a implantação do Parque foi abandonada pelo poder público. Nesse processo, a 

área do Parque passou a ser utilizada como bota-fora, colocando em risco as diversas 

nascentes e os extensos brejos presentes em sua área. 

Em 2012, foi aprovada a implantação de bacia de detenção na área correspondente 

à Área de Preservação Permanente (APP) da microbacia do Córrego São Francisco/Assis 

das Chagas, dentro dos limites do Parque Ecológico do Brejinho, além de uma parte do 

próprio parque fora de APP (Figura 3).  

 

 
Figura 3. Parque do Brejinho em 2012 e 2014 

A justificativa para a construção da bacia de detenção foi que a bacia hidrográfica 

do Córrego Engenho Nogueira, na qual o Córrego São Francisco faz parte, vinha 

apresentando inundações recorrentes resultante da insuficiência da macrodrenagem 

existente na região, afetando a área do Aeroporto da Pampulha, a mais de 1 Km a jusante 

do Parque. Nesse sentido, a construção da bacia de detenção do córrego São Francisco 

aumentaria a capacidade de suportar a vazão das cheias, não impactando a região a 
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jusante, onde se situa o referido aeroporto. Como condicionante da implantação da bacia 

de detenção foi exigida a construção do parque (SUDECAP, 2012), sendo que o 

orçamento para implantação da bacia foi de R$21,3 milhões (PBH, 2018c) e para 

implantação do parque seriam destinados R$ 2,3 milhões (CMBH, 2017).  

Em 2014, com o início das obras para a construção da bacia de detenção, a 

cobertura vegetal da área foi amplamente suprimida e o brejo presente na área central do 

Parque foi praticamente extinto (Figura 3). Conforme Manuelzão (2014), os integrantes 

dos Núcleos Brejinho, Cascatinha e Engenho Nogueira relataram que o projeto de 

construção da bacia de detenção não considerou as nascentes, as áreas brejosas e áreas 

verdes, o que inviabilizaria a implantação do parque. 

Em 2016 ocorreu a paralização das obras por falta de repasse do Governo Federal, 

o que permitiu a regeneração natural da vegetação e especialmente do brejo onde o nível 

freático aflora (Figura 4). Em 2017, com uma visita técnica de vereadores, membros da 

Comissão de Meio Ambiente e Política Urbana da CMBH, buscou-se expor aos 

representantes do poder público o estado de abandono da área, o longo atraso para 

implantação do parque e a não conformidade das obras com o que foi acordado com a 

comunidade, ao longo dos anos, por meio do Orçamento Participativo, e audiências 

públicas posteriores (MANUELZÃO, 2014) (Figura 4).  

 
Figura 4. Parque do Brejinho em 2015 e 2016 

As obras da bacia de detenção foram retomadas em abril de 2018 (Figura 5) com 

uma nova onda de ações para implantação da bacia hidráulica, da área de armazenamento, 

barragem e vertedouro, além do prolongamento da galeria existente, implantação de via 

(Rua Botumirim) e remanejamento do sistema de esgoto sanitário. A implantação da bacia 
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de detenção foi concluída no primeiro semestre de 2019 (Figura 5), ainda sem um 

encaminhamento e ações concretas para a criação do parque. 

 

 
Figura 5. Parque do Brejinho em 2018 e 2019 

 

Incongruências e incompatibilidades entre teoria e prática 

Um dos aparatos legais mais importantes para a proteção dos recursos/sistemas 

hídricos no Brasil é o Código Florestal (Lei nº12.651/ 2012), principalmente no que se 

refere à regulamentação das Áreas de Preservação Permanente (APPs). O Código 

Florestal não diferencia APPs nos meios urbano e rural, apresentando o mesmo critério 

de delimitação4. Entretanto, o meio urbano permite a supressão de vegetação nas APPs 

em caso de execução de obras habitacionais e de urbanização, inseridas em projetos de 

regularização fundiária, de interesse social e em áreas urbanas consolidadas ocupadas por 

população de baixa renda.  

A Lei 6.766 de 19 de dezembro de 1979 (BRASIL, 1979), que dispõe sobre o 

parcelamento do solo urbano e suas formas de ocupação, determina a reserva de faixas 

marginais de, no mínimo, 15 metros de largura ao longo dos cursos de água. O Estatuto 

da Cidade, através da Lei 10.257 de 10 de julho de 2001 (BRASIL, 2001), também 

determina que os planos diretores devam considerar a adoção de soluções alternativas às 

intervenções estruturais, a criação de parques lineares ao longo de cursos de água e a 

                                                           
4 As APPs de cursos d’água apresentam faixas entre 30 e 500 metros dependendo da largura da calha 
regular e para as nascentes é estabelecida uma faixa de 50 metros.  

2019 
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adoção de medidas voltadas para a sua recuperação (BRASIL, 2005a). Contudo, um 

Plano Diretor pode, por exemplo, ter seu zoneamento alterado através das Operações 

Urbanas, possibilitando intervir em áreas que eram enquadradas como de preservação 

permanente.  

Assim, ocorrem sobreposições e incongruências legais entre a legislação 

ambiental nacional e a legislação municipal de zoneamento e de uso e ocupação do solo 

urbano, o que dificulta a compatibilização harmoniosa do planejamento urbano com a 

conservação dos sistemas hídricos. 

No processo de implantação da bacia de detenção na área do Parque Ecológico do 

Brejinho, várias nascentes (Figura 6) e brejos (Figura 7) localizados na planície de 

inundação do Córrego São Francisco foram degradados e suprimidos. Observou-se a 

interrupção da vazão de uma das nascentes na data do segundo campo (Figura 6b) e 

também a interrupção do fluxo do afluente ao sul da área do parque (Figura 8) para 

implantação de novas estruturas, alterando a largura e profundidade (Figura 8b) do canal 

e até mesmo a biota do curso d’água. Neste sentido, verificou-se a presença de vegetação 

típica de águas lênticas (Figura 8c) ao longo do curso d´água em 07/06/2018 que não 

estavam presentes em 02/04, 13/04 e 22/05/2018. 

  
Figura 6.  Nascentes degradadas na porção leste do Parque do Brejinho 

O brejo (Figura 7), que coincidia com a planície de inundação e exercia a função 

natural de retenção de água e sedimentos, foi completamente alterado para dar lugar à 
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bacia de contenção, uma estrutura em concreto armado. Ou seja, uma área em Unidade 

de Conservação Municipal, que possuía sistemas hídricos naturais que atuavam no 

controle de cheias no local e seria uma futura área de lazer da comunidade no entorno, 

está sendo substituída por uma bacia de contenção artificial.   

 

 
Figura 7. Área do brejo na porção central do parque em 02/04/2018(A) e 13/04/2018 (B) 

 

 
Figura 8. Curso d’água ao sul do parque (visão para montante). (A) Características 

naturais do canal em 02/04/2018; (B) Aterramento do canal em 07/06/2018; (C) Detalhe da 

vegetação 

Ainda que se tenha verificado que o sistema hídrico não possuía capacidade de 

atenuar as cheias segundo a demanda artificializada da área, as ações continuamente 

adotadas pela Prefeitura para sanar os problemas de inundação não buscam atenuar a 

impermeabilização do solo. Esse é o principal elemento causador das inundações e 

enchentes na bacia do córrego Engenho Nogueira e, especificamente, na do córrego São 

Francisco, visto que a impermeabilização impede a infiltração das águas e leva à 
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concentração dos fluxos superficiais durante as chuvas. Em termos socioambientais, cabe 

questionar se esta foi a melhor escolha para conter as inundações na área do aeroporto da 

Pampulha, tendo em vista que já é constatado em diversos locais da cidade que estas 

bacias, ao longo do tempo, se tornam geralmente pouco eficientes no controle de 

inundações (REZENDE, 2010). 

Além disso, o córrego São Francisco, principal afluente do córrego Engenho 

Nogueira, ao ter seu leito impactado dentro da área do parque pela bacia de contenção, 

sofre com intensa contaminação por esgotos. É notável o odor, a coloração e mesmo a 

presença de lixo e materiais descartados sendo transportados pelo curso d’água. É 

questionável se a Prefeitura conseguirá viabilizar a interrupção dos focos de poluição da 

bacia à montante do Parque, situado em médio-baixo curso (Figura 9) e, portanto, qual 

será a situação da bacia de contenção e os possíveis riscos à saúde ao ser alimentada por 

águas de elevada contaminação. A questão do estado das águas da bacia de contenção 

tem ainda rebatimentos sociais, podendo estimular ou mesmo repelir o uso do espaço no 

entorno para recreação. 

  
Figura 9. Bacia do Córrego Engenho Nogueira FONTE: Adaptado de LIN, 2015 
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Experiências alternativas de proteção e valorização de cursos d’água no meio 

urbano e de controle de inundações 

 

Em termos gerais, os projetos de drenagem urbana tradicionais, baseados em 

medidas de intervenção estruturais, tendem a perder a sua eficiência ao longo do tempo, 

pois não atendem à demanda urbana por infraestrutura, na medida em que a cidade se 

desenvolve (REZENDE, 2010). Como os investimentos para manter os sistemas de 

drenagem funcionando adequadamente tendem a ficar cada vez mais onerosos, os 

projetos de drenagem urbana e controle das inundações resumem-se a ações 

emergenciais, esporádicas e definidas apenas após a ocorrência de desastres (POMPÊO, 

2000). As recorrentes práticas de ampliação e aprofundamento de galerias subterrâneas 

se mostra pouco eficiente a longo prazo quando não se combate o causador primário dos 

problemas de inundação urbana: a impermeabilização. 

Nesse contexto, é necessário se pensar preventivamente as atividades relacionadas 

à atenuação das inundações, realçando o valor do planejamento aplicado aos projetos de 

controle das inundações (POMPÊO, 2000). Uma das propostas atuais refere-se ao 

conceito de Sistemas de Drenagem Sustentáveis (SiDS), que fornece alternativas para 

reduzir as inundações e melhorar a qualidade de água e do ambiente a partir de 

intervenções geralmente em micro escala e integradas. Os SiDS atuam, sobretudo, 

diminuindo a velocidade de escoamento da água, a capacidade de armazenamento in 

stream e o transporte de poluição ao meio aquático por meio da implantação de 

componentes como: áreas verdes, tais como parques lineares, jardins e corredores 

ecológicos; áreas permeáveis, como asfalto poroso e pavimentos drenantes; bacias de 

infiltração, como wetlands e rain gardens; captação de água da chuva por meio de 

cisternas e sistema de atenuação e infiltração de água pluvial, ambos com posterior 

aproveitamento das águas pluviais (OLIVAL et al, 2017). 

Tanto no Brasil quanto em outros países, como Coréia do Sul, Espanha, Estados 

Unidos, já são verificados diversos projetos que vão na direção de um planejamento que 

preza pela restauração, respeitando as dinâmicas naturais dos sistemas hídricos, se 

distanciando de obras exclusivamente estruturais e investindo na mitigação e atenuação 

dos impactos (MAGALHÃES JR, 2015). Investe-se, por exemplo, na desapropriação de 

áreas de risco e implantação de parques lineares que, especialmente em cidades onde 
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eventos de inundação e alagamentos são recorrentes, significam a longo prazo uma 

redução de perdas financeiras e gastos com reparação de danos, além de prover a 

sociedade com novos espaços de lazer e convivência em meio à malha urbana.  

Belo Horizonte foi palco da experiência do DRENURBS (PBH, 2003), “Programa 

de Recuperação Ambiental e Saneamento dos Fundos de Vale e dos Córregos em Leito 

Natural de Belo Horizonte”, que propunha o tratamento integrado dos problemas sanitários, 

ambientais e sociais nas bacias hidrográficas voltados para cursos d’água ainda em leito 

natural e não canalizados (PBH, 2003). Aqui as incongruências do poder público são 

novamente evidenciadas considerando-se que o Drenurbs ocorreu concomitante com a 

implantação do Boulevard Arrudas, extensa obra estrutural que tamponou o já canalizado 

Ribeirão Arrudas para ampliação de vias.  

Outra tendência internacional é a criação de alagados construídos (wetlands), que 

buscam reproduzir os processos e papéis desempenhados por áreas úmidas, como os 

brejos, seja no sentido de atenuar cheias e perenizar rios, seja no tratamento de efluentes. 

Além disso, os alagados construídos podem promover uma série de benefícios indiretos, 

como o suporte à biodiversidade, atenuação de ilhas de calor, sequestro de carbono, dentre 

outros (BOLUND; HUNHAMMAR, 1999; ZEDLER; LEACH, 1998; MACKINTOSH; 

DAVIS, 2013). 

Além dos alagados construídos, intervenções como pisos permeáveis podem 

reduzir o escoamento superficial, em relação aos pavimentos comuns. Geralmente 

empregados em vias, calçadas e estacionamentos, onde não há possibilidade de se 

implementar superfícies vegetadas, os pisos permeáveis se tornam uma alternativa para 

assegurar a permeabilidade dos solos e diminuir a necessidade de construção de canais de 

drenagem (OLIVAL et al, 2017). 

A partir desses exemplos, pode-se dizer que, independentemente da escala de 

intervenção, os Sistemas de Drenagem Sustentáveis vêm aparecendo como alternativas 

para amenização dos problemas relacionados às inundações e à conservação dos sistemas 

hídricos. Tais experiências surgem como alternativas que podem ser contempladas nas 

políticas municipais de Belo Horizonte para se evitar incongruências entre o controle de 

inundações e a proteção de sistemas hídricos em unidades de conservação municipais. O 

caso do Parque do Brejinho é um eficiente exemplo ilustrativo dessas contradições. 
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Considerações finais 

 

Diante do quadro de inundações na cidade de Belo Horizonte, pode-se dizer que 

promover a integração das políticas públicas de planejamento urbano integradas com os 

sistemas hídricos é uma demanda urgente para criar avenidas com reduzidos riscos de 

inundações e alagamentos e uma cidade ambientalmente mais sustentável.  Há diversas 

alternativas implementadas no Brasil e, sobretudo, no exterior, que demonstram 

alternativas ambientalmente mais sustentáveis para o controle de inundações. Nesse 

sentido, os Planos Diretores municipais podem incorporar e/ou expandir diretrizes e 

projetos que visem à integração e manutenção dos sistemas hídricos à paisagem urbana, 

associados, muitas vezes, à criação de espaços de lazer. Nesse contexto, o Parque do 

Brejinho é um exemplo em curso de como a sociedade demanda novas formas de 

intervenção ambientalmente sustentáveis que contemplem a proteção de sistemas 

hídricos. A Prefeitura de Belo Horizonte deve buscar alternativas para sanar as 

fragilidades do município a longo prazo, pautando sua política na atenuação da 

impermeabilização que promove a concentração de fluxos e baixas taxas de infiltração, 

deixando as onerosas medidas estruturais em segundo plano e modificando a lógica de 

urbanização. É fundamental que se invista em modais de transporte público, de forma a 

desafogar as vias e estimular que os habitantes optem pelo transporte coletivo de forma a 

reduzir a demanda por implantação e ampliação de vias. Seria ainda importante que a 

Prefeitura valorizasse e investisse nos espaços públicos voltados para o lazer, tão escassos 

na malha urbana, particularmente quando há uma demanda articulada pelos habitantes da 

cidade. Cabe ressaltar que os parques urbanos dão suporte concomitantemente, ao lazer, 

à preservação e à educação ambiental, o que sinaliza para sua importância. É fundamental 

adotar uma postura que permita que o controle de inundações e a proteção de sistemas 

hídricos caminhem na mesma direção, buscando o controle da impermeabilização 

municipal e considerando alternativas não estruturais para os cursos urbanos. 
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A CALÇADA E O RIO: 
INTERVENÇÕES ARTÍSTICAS DO PROJETO NESSA RUA TEM UM RIO 

 
THE SIDEWALK AND THE RIVER:  

ARTISTIC INTERVENTIONS FROM “NESSA RUA TEM UM RIO” PROJECT 
 
 

Fabiana Abaurre*1 

 

RESUMO 
A rua e o rio, a arte e a memória são articulações possíveis e prováveis na 
contemporaneidade. Este estudo discute a cena atual de uma metrópole que traz, em 
vivências recentes, uma aposição de processos urbanos: a funcionalidade inerente à rua 
– e dela inseparável – e as manifestações artísticas, a partir da fruição que diversos 
atores fazem desses processos, tendo como compromisso a discussão de um rio 
invisível.  Este artigo lança luz ao espaço público da rua – especificamente a Rua Padre 
Belchior – e o convívio com o cotidiano que apaga parte da memória dos rios de Belo 
Horizonte. A arte, por intermédio de intervenções com bordas flexíveis e sensíveis, se 
contrapõe à rigidez áspera e veloz da cidade propondo momentos de calma para ativar 
memórias e trazer visibilidade por meio do Projeto Nessa Rua Tem um Rio, o objeto 
empírico. A metodologia que organiza a análise é uma etnografia, que se seguiu à 
pesquisa documental. 
 
Palavras-chave: Rio. Arte. Instituto Undió. 
 
ABSTRACT 
The street and the river, art and memory are possible and probable articulations in 
contemporary times. This study aims to discuss the current scene of a metropolis that 
brings, in recent experiences, an apposition of urban processes: the functionality 
inherent to the street - and inseparable from it - and the artistic manifestations, from the 
enjoyment that various actors get from this processes, having as commitment the 
discussion of an invisible river. The history of the invisible rivers, the emergence of the 
Undió Institute, proponent of the Project Nessa Rua Tem um Rio, its empirical actions 
and the conclusions structure this article. Art, through flexible and sensitive 
interventions, opposes the city's rough and fast rigidity by proposing moments of calm 
to activate memories and bring visibility. Etnography is the Methodology that bases the 
analyses, followed by documentary research. 
                                                           
* Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da PUCMinas, Professora da 
Faculdade de Comunicação e Artes – PUCMinas. E-mail: fabyabaurre@hotmail.com. 

1 tmail.com 
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1.  Introdução 

A cena, insólita na sua estranheza, pode ocorrer em qualquer parte do mundo em 

um dia corriqueiro: um longo tapete vermelho está estendido numa calçada, em uma rua 

no centro de uma cidade. Como uma passarela, o tapete estreito que recobre aquele chão 

chama cada pedestre para ser uma pessoa muito importante, uma celebridade 

instantânea, enquanto durar sua passagem por aquele trecho cênico, colorindo de 

vermelho a trajetória dos passos apressados. Trata-se de uma intervenção artística. Mas, 

além disso, aquela interferência tão inesperada na calçada força uma quebra na rotina 

acelerada dos passos dos pedestres e pode provocar reflexões ou estranhamento.  

O fato narrado ocorre numa calçada e faz parte das intervenções artísticas que o 

Instituto Undió2 promove em frente à sede, na Rua Padre Belchior, centro da capital 

mineira. Aquela calçada do tapete vermelho já foi uma das margens do Córrego do 

Leitão; hoje coberto por grossa camada de asfalto. O leito do córrego escondido ali 

inspirou o nome do programa de arte Nessa Rua Tem um Rio, numa evidente menção à 

memória. É, ainda, uma homenagem ao seu curso invisível e a diversas vivências de 

gerações anteriores com o rio no século passado. Contra o desbotamento da história 

recente, muitas ações artísticas acionam recordações da memória em uma lista afetiva: 

memória do local, memória das pessoas que tiveram convívio com o córrego, memória 

da cidade. Essas ações acionam, ainda, um novo conhecimento, o do que não foi vivido. 

Arte e rua confluem em momentos de intervenções artísticas do Projeto Nessa 

Rua Tem um Rio, objeto deste artigo. Há uma década, ações voluntárias de arte propõem 

uma quebra de rotina de quem transita por aquela rua que mede um quarteirão e meio. 

São provocações para “experienciar” – ou não – momentos com a arte da 

contemporaneidade e perceber o apelo da inscrição Nessa Rua Tem um Rio na fachada 

                                                           
2 Uma Organização Não Governamental belo-horizontina que desenvolve projetos de arte e cultura para 
crianças e jovens há mais de três décadas, que será apresentada oportunamente. O Instituto Undió será 
recorrentemente nomeado de Undió. 
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lateral da casa do Undió (Figura 1). A pintura na parede lateral é clara menção ao rio 

escondido (detalhe na Figura 2). As ações de arte, no entanto, vão muito além da 

inscrição no muro e trazem à tona práticas que tiram a normalidade da calçada em suas 

regras de circulação e propõem novos significados para a experiência estética cotidiana. 

 

 
Figura 1: Detalhe da pintura da fachada lateral do Instituto Undió 

Fonte: Da autora, 2018. 
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Figura 2: Detalhe do público e da fachada lateral em dia de intervenção de arte no Undió 

Fonte: Da autora, 2018. 
 
 

Atentando para sua origem, o Nessa rua tem um rio tem como eixo central da 

programação de suas ações a percepção da memória local e do patrimônio cultural na 

identidade da e na cidade, como fica evidenciado em texto oficial: 
 
O projeto Nessa rua tem um rio propõe interferências poéticas na Rua Padre 
Belchior e arredores, e um convite para pequenas ‘interrupções’ nos hábitos e 
ritmos usuais do centro da cidade, como possibilidade de inaugurar novas 
leituras e pontos de vista sensíveis sobre o cotidiano da e na cidade e suas 
possíveis (e infinitas) ‘entrelinhas’, sobre arte, memória, corpos e 
pensamentos. (www.nessaruatemumrio.wordpress.com, 2015.) 

 

Este artigo tem por objetivo evidenciar ações de intervenção artística do Projeto 

Nessa Rua Tem um Rio, pondo em destaque o diálogo cidade e rua, arte e rio. Para o 

estudo, a proposta metodológica é a realização de uma pesquisa histórica e de uma 

etnografia e, em realce, está a etnografia da cidade, à qual tem contribuição da 

Etnografia da Duração (ROCHA e ECKERT, 2013) como metodologia relevante. A 

base da pesquisa etnográfica ocorre na Rua Padre Belchior, no hipercentro de Belo 

Horizonte. A proposta dessa investigação se baseou na realização de uma análise 

http://www.nessaruatemumrio.wordpress.com/
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antropológica, a qual pressupõe a descrição densa, defendida por Geertz (1989) e em 

diálogo com a abordagem de Magnani (2002) “de perto e de dentro”, que privilegia a 

vivência cotidiana dos atores sociais, realçando atribuições de sentidos.  

A pesquisa centra-se nas observações e vivências da pesquisadora com o objeto 

em visitas de campo, além das entrevistas feitas com as gestoras e os artistas ao longo 

de três anos de doutorado em que o Undió tem sido estudado. Caderno de anotações 

diário de campo, registros fotográficos e anotações formam a base para as análises de 

material coletado do campo. 
 
Tornar-se ‘um’ com os ritmos urbanos é perder-se no meio da multidão, se 
deixar possuir por alguma esquina, fundir-se nos encontros fortuitos, mas é 
também localizar-se nas conversas rápidas dos habitantes locais, registrar 
piscadelas descompromissadas dos passantes, rabiscar apressadamente um 
desenho destas experiências no seu bloco de notas, ‘bater’ algumas fotos, 
gravar algumas cenas ‘estando lá’. Desenhos, croquis, anotações, fotos, 
vídeos etc. (ECKERT; ROCHA, 2003, p. 4) 

 

A atualidade do tema justifica-se em face de uma cena contemporânea que 

apresenta muitas complexidades. Dentre elas está o estatuto da arte atual, que traz 

proposições de diálogo com o compartilhamento do comum e com a experiência de 

cada sujeito, além de uma aproximação da história com a rua por meio de intervenções 

artísticas. São investigados a cidade, seu crescimento, o efetivo apagamento da memória 

e uma possível interlocução com a arte, a rua e a calçada. A calçada surge em sua 

especificidade: seu acesso como lugar público e a fruição que as pessoas fazem dela e 

seu entorno (as ruas).  

 

2.  O surgimento da Rua Padre Belchior e as ações de arte em diálogo com o 

Córrego do Leitão 

 

A capital mineira nasceu de ideias e de projeto de cidade moderna republicanos, 

em que vigoraram os padrões da racionalidade e funcionalidade. Da prancheta do 

engenheiro Aarão Reis e sua equipe de construtores surgiu uma cidade higienista, típica 

do nascente urbanismo do período (LEMOS, 2010; ROCHA, 2007; JULIÃO, 1996; 
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ANDRADE, 2004), em inspiração européia – especialmente francesa – e americana. 

Ordenada em retas, formou-se por linhas ortogonais – que correspondem às ruas – e 

diagonais – onde estão as avenidas. Foi inicialmente hierarquizada em três zonas: Zona 

Urbana, Zona Suburbana e Zona Agrícola. A Zona Urbana, desde o projeto, seria um 

espaço organizado não apenas geometricamente, mas em funções sociais e 

administrativas; atualmente, é compreendida pela área central, denominada 

hipercentro3, termo utilizado pelo Poder Público Municipal.  

O Decreto que criou a rua Padre Belchior é o de no. 43 de 7 de setembro de 

19294, sendo que seu traçado não existia na planta original da cidade inaugurada em 

1897 (BORSAGLI, 2014). A foto (Figura 3) ilustra a abertura da rua em 1928 e se pode 

ver o importante detalhe do rio aberto, o Córrego do Leitão, afluente da margem direita 

do Ribeirão Arrudas, ao longo da rua. É atualmente capeado, tornando-se invisível ao 

ser escondido pelo asfalto. Mas, ao dar nome ao projeto artístico que move esta 

investigação, Nessa Rua Tem um Rio, o Leitão se evidencia. Em seu trajeto, corta as 

ruas Curitiba, Goitacazes e São Paulo, em diagonal.  

 

                                                           
3 “§ 1º - Hipercentro é a área compreendida pelo perímetro iniciado na confluência das avenidas do 
Contorno e Bias Fortes, seguindo por esta até a Rua Rio Grande do Sul, por esta até a Rua dos Timbiras, 
por esta até a Avenida Bias Fortes, por esta até a Avenida Álvares Cabral, por esta até a Rua dos 
Timbiras, por esta até a Avenida Afonso Pena, por esta até a Rua da Bahia, por esta até a Avenida Assis 
Chateaubriand, por esta até a Rua Sapucaí, por esta até a Avenida do Contorno, pela qual se vira à 
esquerda, seguindo até o Viaduto Jornalista Oswaldo Faria, por este até a Avenida do Contorno, por esta, 
em sentido anti-horário, até a Avenida Bias Fortes, e por esta até o ponto de origem.” (BELO 
HORIZONTE, 1996). 
 
4 O artigo 3o determina: “A rua marginal do córrego do Leitão, no trecho comprehendido entre a Avenida 
Paraopeba e a rua Santa Catharina, passará a se denominar Padre Belchior”, grafia da época, em decreto 
assinado pelo prefeito da época, Christiano Machado. https://leismunicipais.com.br/a/mg/b/belo-
horizonte/decreto/1929/4/43/decreto-n-43-1929-dispoe-sobre-denominacao-de-praca-conforme-
especifica-1929-09-07.html. A avenida Paraopeba é a atual avenida Augusto de Lima. 
 

https://leismunicipais.com.br/a/mg/b/belo-horizonte/decreto/1929/4/43/decreto-n-43-1929-dispoe-sobre-denominacao-de-praca-conforme-especifica-1929-09-07.html
https://leismunicipais.com.br/a/mg/b/belo-horizonte/decreto/1929/4/43/decreto-n-43-1929-dispoe-sobre-denominacao-de-praca-conforme-especifica-1929-09-07.html
https://leismunicipais.com.br/a/mg/b/belo-horizonte/decreto/1929/4/43/decreto-n-43-1929-dispoe-sobre-denominacao-de-praca-conforme-especifica-1929-09-07.html
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Figura 3: Trecho da rua (em obras) em 1928, tendo o Córrego do Leitão canalizado ao longo do 
trecho. Fonte: site www.curraldelrey.com 
 

A existência da Rua Padre Belchior pode se constituir, hoje, de forma dinâmica, 

quase frenética, pelo trânsito de veículos e pessoas. Mas nem sempre foi assim. Em seu 

uso misto, muitas casas do início do século passado em estilo sobrado eram residências 

na parte superior, enquanto no térreo abrigavam lojas comerciais ou pequenos negócios 

das famílias.  A década de 1940 foi o início do crescimento acelerado da cidade que se 

seguiu por mais três décadas. O desenvolvimento urbano acarretou alterações e 

retificações para os cursos d’água, além do consequente apagamento por pavimentação. 

“Atualmente, os seus cursos d’água correm em canais revestidos sob diversas ruas e 

avenidas sendo praticamente impossível identificar seu traçado atual, visto que a sua 

calha original não existe mais devido à retificação do seu curso”, descreve Borsagli 

(2011, p. 2) ao estudar rios e córregos que atravessam a área central da capital. 

O processo de canalização e capeamento dos córregos e ribeirões belo-

horizontinos começou na década de 1960 e foi incrementada na década seguinte. No 

caso do Leitão, “permitiu a expansão e a integração urbana entre a região central e a 

região do Barro Preto e Calafate”, relata Borsagli (2014, p. 264). A cobertura no trecho 

http://www.curraldelrey.com/
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até a Avenida do Contorno, que abrangeu a Rua Padre Belchior, no entanto, ocorreu 

apenas em 1971, durante a segunda gestão do prefeito Oswaldo Pierucetti5. 

A preocupação com a mobilidade para veículos de todos os portes já se 

prenunciava quando, em 1963, as árvores que formavam a alameda natural na Avenida 

Afonso Pena foram cortadas, para alargar a via para os carros. Os córregos e cursos 

d´água que serpenteavam pela paisagem urbana foram paulatinamente fechados, 

justificando a melhoria nas condições sanitárias, mas, especialmente, cedendo lugar 

para o asfalto e a consequente mobilidade motorizada (BORSAGLI, 2014). Os rios 

estavam cada vez mais desnaturalizados e poluídos devido ao aumento de volume da 

população e a questão sanitária se impunha – os rios representavam um risco de 

contaminações, com o aumento da vazão de esgotos e águas servidas sem tratamento. 

Belo Horizonte, cidade moderna de 122 anos, é uma metrópole clássica no 

sentido de ser habitada por pessoas portadoras de um olhar alheio, nomeado de blasé 

por Simmel (1973), fruto do convívio com inúmeros estímulos que se constituem na 

“vida nervosa” de uma metrópole. E, talvez em função da própria intensificação de 

estímulos – sonoros, visuais, de ritmo e de multimídia –, faz proliferar o olhar 

desconectado, caso traduzamos para a linguagem atual o ar blasé, do habitante 

moderno, de quem convive com esse fluxo dinâmico da vida cotidiana urbana. 

O caminho envolto na complexidade desta aproximação vida e arte, como nos 

lembra De Jesus (2015), quase tão tortuoso como um rio, tem a rua como cenário. A 

dimensão estética, vinculada às formas da vida ordinária possibilita fazer visível um 

mundo que se tornou invisível por ser tão familiar ao cidadão que se move pelo 

hipercentro da metrópole, numa mirada simmeliana em que a rua é o lócus dos 

acontecimentos. A questão que centraliza a discussão passa a ser a relação entre a vida 

cotidiana e o apagamento da história. A arte atual, traduzida em experiência estética 

atua, então, “como um processo de resistência diante das formas espetaculares que 

assediam as subjetividades” (DE JESUS, 2015, p. 2), numa sociedade do espetáculo 

                                                           
5http://memoria.bn.br/DocReader/Hotpage/HotpageBN.aspx?bib=089842_08&pagfis=30178&pesq=&url
=http://memoria.bn.br/docreader. 
 

http://memoria.bn.br/DocReader/Hotpage/HotpageBN.aspx?bib=089842_08&pagfis=30178&pesq=&url=http://memoria.bn.br/docreader
http://memoria.bn.br/DocReader/Hotpage/HotpageBN.aspx?bib=089842_08&pagfis=30178&pesq=&url=http://memoria.bn.br/docreader
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estudada pelo filósofo Debord6 desde a década de 1960 e cada vez mais atual e potente 

num presente midiático e audiovisual. 

 

2. 1.  A arte na rua 

 

O objetivo de estudar as intervenções de coletivos de artistas e leigos que 

colaboram com as ações do Undió no Projeto Nessa Rua Tem um Rio, é discutir a arte 

da contemporaneidade como encontro, afetação e criação de sentido em dado momento. 

Como pontua Geertz (1997) em relação à arte e aos objetos referentes a ela, há processo 

de atribuir-lhes um significado cultural. E o autor ressalta, ainda, a capacidade de criar 

sensibilidade, por meio da experiência coletiva, que pressupõe o uso. Nesta lógica do 

uso, seja pelo acesso ou pelo contato, a arte urbana aciona tanto a experiência coletiva 

quanto a coloca onde ela não existia, eventualmente criando sensibilidade. As ações 

artísticas trazem para a calçada experiências com a arte onde ela não estava ou 

costumava estar.  

Cartaxo (2009) reforça a dinâmica social quando afirma que a cidade, com seus 

movimentos, se converte em um reflexo do mundo e o artista utiliza, então, a cidade 

para exercitar as reflexões entre o sujeito e a realidade. Este exercício contínuo ganha 

força com as especificidades da arte contemporânea, que distendeu seu suporte para a 

arte urbana e sua efetiva desmaterialização. Efêmera e dissoluta, a arte atual agrega o 

caráter plural que concilia diversas linguagens – o hibridismo que traz a dissolução das 

diferentes categorias artísticas, entre elas pintura, escultura, instalações, performances 

(CARTAXO, 2009).  

No sentido estrito do termo, arte contemporânea é a arte do agora, que desperta a 

simultaneidade ao se manifestar “no mesmo momento e no momento mesmo em que o 

público observa” (CAUQUELIN, 2005, p. 11). Para além do conceito simplificado, a 

                                                           
6 Em sua teoria crítica, que reúne 221 teses, aponta uma separação consumada entre imagem e realidade, 
numa supremacia da primeira, como evidencia na tese 1: “Toda a vida das sociedades nas quais reinam as 
modernas condições de produção se apresenta como uma imensa acumulação de espetáculos. Tudo o que 
era vivido diretamente tornou-se uma representação” (DEBORD, 1997, p. 13). 
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autora defende uma estrutura que considera o valor econômico, o sistema da arte – o 

produtor, o comprador e o apreciador e as instituições – e a própria ideia da arte. 

Na hora do almoço, na calçada da rua Padre Belchior, e que recebeu o tapete 

vermelho referido anteriormente, duas dezenas de voluntários podem estar varrendo o 

chão de cimento. Ou até mesmo em um sábado cedo, a surpresa pode ser uma longa 

mesa estendida com café e bolo na calçada. A mesa ocupa pelo menos 12 metros 

lineares da fachada de uma casa e oferece quitandas com café passado na hora para 

aquele espaço dedicado a quem trafega a pé. Ao propor novos significados para a 

calçada, o Nessa Rua Tem um Rio afirma que a calçada não é apenas a faixa de trânsito 

talvez mecânico de pedestres. Transforma-se em um espaço a céu aberto que quer tentar 

provocar nesses passantes reflexões por meio das intervenções artísticas e ainda trazer a 

lembrança de que há um rio escondido ali. A arte desemoldurada (CANCLINI, 2016) 

que se esgotou no instante mesmo de seu acontecimento, traz ações que interpelam 

interlocutores quanto à impermanência da arte. E, numa mirada mais profunda, 

interpelam quanto à impermanência da paisagem do lugar onde antes corria um rio 

visível. 

Ali no trecho da calçada daquela rua, que envolve o quarteirão entre as ruas São 

Paulo e Curitiba, acontecem as intervenções de arte urbana7, que são uma alternativa 

aos circuitos oficiais. Como dispositivo, a intervenção de arte urbana “instala-se como 

instrumento crítico e investigativo para elaboração de valores e identidades das 

sociedades” (BARJA, 2008) e designa os movimentos artísticos relacionados às 

intervenções visuais realizadas em espaços públicos. Mais do que marcos espaciais, as 

intervenções urbanas estabelecem marcas de corte ao particularizar lugares e recriar 

paisagens. 

No sábado em que o tapete vermelho foi estendido, aconteceu a XVIII 

Temporada do projeto Nessa rua tem um rio. A demarcação das temporadas não segue 

lógica de períodos, apenas a ordem de acontecimento, já que a programação não tem 

                                                           
7 Para saber mais: www.intervencaourbana.org que caracteriza a intervenção urbana originária dos anos 
1960/70. No início, um movimento underground que foi ganhando forma com o decorrer dos tempos e se 
estruturando. 

http://www.intervencaourbana.org/
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periocidade certa e tanto pode ocorrer todo mês quanto uma vez a cada semestre. Em 

evidência o palco: aquela calçada. Na XVIII Temporada, uma programação variada foi 

montada na rua e se estendeu da manhã até o final da tarde. Houve uma série de eventos 

do Coletivo Beco. Foi organizada uma prática esportiva pelo Baixo Bahia Futebol 

Social, time feminino que promove o esporte em caráter coletivo e transforma as ruas da 

cidade em campo aberto para as práticas cotidianas de compartilhamento. Foi posta a 

mesa de Café Comunitário e lançado o Caderno de Experiências do Seminário “Arte, 

cultura e transformação social” da associação Favela é Isso Aí. 

Esta perspectiva de uso do espaço público pretende abordar as possibilidades de 

resistência subjetiva na metrópole – a capital mineira, no caso –, estimulada por 

intervenções artísticas no espaço urbano. Talvez se trate do “direito à cidade”, exposto e 

defendido por Lefebvre (2011) em 1967 como queixa e exigência; retomado nos anos 

2000 (HARVEY8, 2014) no sentido da liberdade de reinventar de forma coletiva e às 

experiências de significação do indivíduo, por intermédio da arte. As ações artísticas do 

Nessa Rua tem um Rio assumem, portanto, uma guerrilha do sensível (MENDONÇA, 

2006). 

“Precisamos da arte, tanto na organização das cidades quanto em outras esferas 

da vida, para ajudar a explicar a vida para nós, para mostrar-nos seus significados, 

esclarecer a interação entre a vida de cada um de nós e a vida ao redor” (JACOBS, 

2011, p. 415). Para trazer ainda mais adequação a este estudo, Jacobs trata das ruas e 

das calçadas como órgãos vitais da cidade, cenário da atividade do Undió. E, buscando 

na análise envolvente de João do Rio, que desvenda com riqueza de detalhes as ruas, 

seus tipos e atividades e seu espírito, “(...) a rua é um fator da vida das cidades, a rua 

tem alma!” (RIO, 2012, p. 29) e, para ele, esta é uma “alma encantadora”. 

O Undió é uma Organização Não Governamental (ONG)  criada há 35 anos 

pelas artistas plásticas Júlia e Thereza Portes (mãe e filha), ambas professoras da Escola 

                                                           
8 “O direito à cidade é, portanto, muito mais do que um direito de acesso individual ou grupal aos 
recursos que a cidade incorpora: é um direito de mudar e reinventar a cidade  mais de acordo com nossos 
mais profundos desejos” (HARVEY, 2014, p. 28) 
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Guignard, sendo Júlia aposentada. Mantido por vários colaboradores, que contribuem 

financeiramente, e por voluntários que oferecem seu tempo de trabalho, promove, de 

forma descentralizada, ações de arte em diversos pontos da cidade em projetos 

socioculturais. São oficinas de teatro, música e artes plásticas para crianças e 

adolescentes. Desde 2006 ocupa o número 280 da Rua Padre Belchior, um sobrado de 

1930 (Figura 5).  

 

 
 
Figura 5: Sede do Undió, o sobrado de número 280 da Rua Padre Belchior 
Fonte: Instituto Undió (2017) 
 

O Undió cresceu a partir de demandas diferentes ao longo do tempo, tendo a arte 

e o compartilhamento (a partilha de experiências e a troca cultural) como linguagem 

unificadora. Além do Nesta rua tem um rio, objeto deste trabalho, há o programa Arte 

na Espera, que leva ações de arte para pacientes e familiares do Hospital das Clínicas, o 

CineÓ que exibe gratuitamente filmes na parede da casa-sede da ONG, Toalha de Mesa 

Bordada, que narra histórias e lembranças compartilhadas com agulha e linhas 

coloridas, e as ações de valorização dos quilombos urbanos Mangueira e Manzo. 

Segundo as coordenadoras9, Nessa rua tem um rio surgiu pela necessidade de 

estimular/despertar as pessoas que circulam pelo centro de Belo Horizonte, como 

residentes, trabalhadores ou passantes, para o valor – material e imaterial –, daquele 
                                                           
9 Entrevista realizada em 21 de dezembro de 2017. 
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espaço público: a rua Padre Belchior, recheada de histórias e vivências. Os projetos de 

intervenção artística oferecem interrupções no ritmo de movimentação naquela rua e 

querem provocar a disposição para práticas reflexivas que são exercícios de 

(re)sensibilização, (re)apropriação e cuidados em relação a esse espaço público que é a 

rua. As ações de intervenção, acreditam elas, podem ser recursos de memória ou 

estopins para deflagrar novas reflexões e construções de pensamento em torno de 

noções como a de espaço público, cidadania, entre outras.  

 

2.2 O rio na rua e a provocação artística 

 

Em lembranças recheadas de afetividade, Júlia conta que o nome do projeto de 

intervenções artísticas Nessa rua tem um rio veio como um presente espontâneo: “Aqui 

em frente à casa, eu contava aos alunos que a rua era muito diferente no passado e que, 

mesmo escondido pelo asfalto, nessa rua tem um rio, o Córrego do Leitão. Pronto; foi 

assim, quase numa frase de efeito, que veio o nome do projeto”, recorda. Naquela 

lembrança da história vivida, uma memória foi trazida como registro para ações e 

práticas que ocorrem naquele espaço na atualidade. 

Quando o Córrego do Leitão estava aberto, era possível atravessar a rua apenas 

em suas extremidades, pelas Avenidas Amazonas e Augusto de Lima, conta Júlia, que 

nasceu e foi criada na casa de número 280 da Padre Belchior. “Eu me lembro de me 

pendurar no guarda corpo para ver o rio correr”, recorda Júlia Portes. Na figura 4, a 

seguir, foto do sobrado que tinha seu uso residencial pela família Portes, em frente ao 

rio, com a balaustrada formada por círculos de cimento, num primeiro plano. 
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Figura 4: Em imagem de 1966, a balaustrada que protegia o Córrego do Leitão, quando seu curso 
ainda estava aparente (ao fundo, a casa de no. 280, pertencente à família Portes) 
Fonte: www.institutoundio.org 
 

Em viva aproximação entre o ontem, como um caso que se recorda Júlia, e a 

atuação recente dos alunos, a cidade e seus movimentos atrai inúmeros olhares em 

perspectiva. O grupo de alunos que participa do Undió e que ouviu os relatos da Júlia 

ficou intrigado com o fato curioso de haver um rio escondido pelo asfalto e passou a 

investigar o entorno e buscar relatos dos moradores. Ficaram admirados “com a vida 

tranquila dos antigos moradores do local e quase não acreditaram que por debaixo da 

rua poluída pela poeira de um trânsito devastador existia um rio, agora canalizado”, 

conta Thereza Portes (2015, p. 49) que segue ilustrando aquela vivência dos alunos:  
 
Acostumados a passar diariamente pela rua, começaram a enxergá-la e 
observá-la de outra maneira. Visitaram lojas, museus situados nas imediações 
e conversaram com transeuntes (...) mas as histórias preferidas dos jovens 
estavam ligadas ao rio subterrâneo: as pontes que permitiam esconderijos 
inusitados, as enchentes, a influência do rio na vida e nos costumes dos 
moradores e ainda os inúmeros lances pitorescos da região. 
 

Tão orgânico quanto o surgimento do nome do projeto, o Nessa rua tem um rio 

foi criado a partir de uma experiência chamada de Laboratório Undió de Intervenções 

Urbanas, promovido pelo Undió como continuidade do Curso de Multiplicadores 

Culturais realizado entre 2006 e 2007, que pesquisou o patrimônio, a memória, os 
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costumes e tradições da Rua Padre Belchior. No mapeamento da região, soube-se das 

famosas enchentes do Córrego do Leitão – que tem o seu leito serpenteando os bairros 

Santa Lúcia, Cidade Jardim e Lourdes até desaguar no Ribeirão Arrudas, no centro, que 

coleta dos rios, ribeirões e córregos de Belo Horizonte –, cenário de inúmeras histórias 

pitorescas da região; apontou-se contrastes entre aquela época da construção da casa em 

1930 e a situação atual – trânsito intenso e multiplicidade de estabelecimentos 

comerciais como brechós, padarias e bares; carreteiros prestadores de serviço; diversos 

pontos de ônibus10.  

O mapeamento demonstrou e reforçou a vocação do projeto em acionar e 

recuperar a memória local. Portes (2015, p. 49) afirma que a junção da experiência com 

intervenções artísticas e a motivação dos jovens ativaram a reflexão “sobre ações que 

despertassem nos educandos a valorização e o conhecimento da memória deste centro 

histórico e que, ao mesmo tempo, correspondesse ao desejo coletivo de tornar aquela 

comunidade mais humanizada”. 

A calçada daquela rua se constitui espaço de resistência e de protestos explícitos, 

algumas vezes, em vivo diálogo com o rio escondido. Em maio de 2013, uma instigação 

artística representada por uma placa que anunciava uma obra pública que tinha o 

Córrego do Leitão como alvo quase virou caso de polícia. Um coletivo anônimo de 

artistas decidiu trazer a discussão dos rios invisíveis – já que estão tamponados – para a 

população, numa provocação bem-humorada. A ação se assemelhava àquela narrada 

entre a gestora do Undió, Júlia, e os alunos, que revelava que ali, escondido, havia um 

rio. Segundo o site do Projeto Manuelzão, em texto publicado em 06 de junho de 2013, 
 
Na manhã do dia 25 de maio, uma placa inusitada foi encontrada na Rua 
Padre Belchior, perto do Mercado Central, no centro de Belo Horizonte. A 
placa, que se assemelhava muito às chapas metálicas de obras oficiais, 
informava renaturalização do Córrego do Leitão. Encoberto há 42 anos, o 
córrego corria pelo centro, mas foi canalizado para acabar com o mau cheiro 
e dar lugar aos carros e ao asfalto. A placa trazia as marcas da Caixa, 
Governo Federal e Ministérios da Pesca e do Meio Ambiente. Segundo ela, a 
obra, orçada em R$ 6 milhões, seria uma parceria entre a Prefeitura e o 
Governo Federal e ficaria pronta em maio do ano que vem. Contudo, a obra é 

                                                           
10  www.nessaruatemumrio.word press.com 
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fictícia e não consta em nenhum órgão de comunicação dos governos federal 
e municipal. (PROJETO MANUELZÃO, 2019) 

 

A imagem fotográfica que ilustrou a placa similar àquelas de obras públicas da 

Prefeitura de Belo Horizonte apresentava, para a população que circula por ali, a 

existência do rio. Essa placa apócrifa foi instalada num avanço de calçada na esquina da 

Rua Padre Belchior com Rua São Paulo, do lado esquerdo e no sentido do fluxo dos 

veículos. Com dimensões de 3,50 metros x 2,50 metros, chamava a atenção sobre a 

existência de um curso d’água canalizado ali. E fazia a promessa de recuperar um 

cenário anterior aos anos 1960, quando o Córrego do Leitão corria a céu aberto. A placa 

(Figura 6) indicava obras de “renaturalização do córrego do Leitão”, numa ação fictícia 

do poder municipal que faria parte de uma ação maior a partir do “objeto”, descrito 

como “Renaturalização dos cursos d´água urbanos”. Foi instalada no sábado, dia 25 de 

maio, e retirada pela Prefeitura na segunda-feira, dia 27. O assunto quase se transformou 

em um inquérito policial, como noticiou o Jornal Hoje em Dia em 28/05/2013 

(“Brincadeira com placa fictícia pode virar caso de polícia”, assinada por Ernesto 

Braga), mas a polêmica foi deixada de lado com a retirada da placa. 
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Figura 6: Placa que anunciava a renaturalização do Córrego do Leitão 
Fonte: Jornal Hoje em Dia http://hojeemdia.com.br/horizontes/brincadeira-com-placa-de-obra-

fict%C3%ADcia-pode-virar-caso-de-pol%C3%ADcia-1.151339 
 
 

A renaturalização prometida é uma prática que envolve a recuperação dos rios e 

córregos para regenerar e recompor a fauna e a flora natural. Segundo informações do 

site do Projeto Manuelzão (2019) a revitalização seria um passo anterior à 

renaturalização, que envolve muita complexidade e alto grau de improbabilidade. A 

revitalização é a forma mais eficiente de integrar os cursos d’água às cidades, trazendo 

o convívio da população com o rio, incluindo atividades como pescar e nadar. 

Também foi com uma carga de ativismo, tanto ambiental quanto artístico, que o 

artista Wilson de Avellar apresentou a performance “Eu Rio”. Ele se lançou ao chão e 

simulou um nado a seco em pleno asfalto entre a Praça Marília de Dirceu e a Rua Padre 

http://hojeemdia.com.br/horizontes/brincadeira-com-placa-de-obra-fict%C3%ADcia-pode-virar-caso-de-pol%C3%ADcia-1.151339
http://hojeemdia.com.br/horizontes/brincadeira-com-placa-de-obra-fict%C3%ADcia-pode-virar-caso-de-pol%C3%ADcia-1.151339
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Belchior, seguindo a guia do meio fio. Para ele11, foi fundamental chamar a atenção de 

todos para um fato que não pode evanescer: o rio está vivo ali. Deixou explícita, na ação 

artística, a existência do Leitão que a pavimentação das ruas esconde. 

 

2.3 A rua, a memória e o rio 

 

Para recordar vivências das pessoas na sua relação com os rios e córregos da 

capital, em 2017 foi organizada uma mesa redonda durante a exposição “À margem” 

sobre a bacia do Rio das Velhas.  Na ocasião, Thereza Portes12 narrou suas experiências: 

“São muitas as minhas lembranças do local; meus familiares se reunindo na beira do 

córrego e minha mãe recebendo amigos. Até brincávamos com a divisão do córrego, 

pois tínhamos a rua do lado de lá e de cá do rio”. Ela afirma que investir em políticas 

que revitalizem os rios é acreditar na vida. “É preciso mudar o rumo dessa política para 

que nossas crianças possam também ter um rio ou um córrego para brincar, conhecer e 

aprender com ele”. O Undió “trabalha justamente isso, vivenciar e reverenciar nossas 

águas”, relata. 

Numa alusão às grandes transfigurações urbanísticas que se anunciaram desde 

1970 e que seguiram na década de 1990, época profícua em acenos à reforma urbana 

prometida por planejadores e gestores, Barreira reafirma a necessidade do reaver fatos 

do tempo passado para uma dinâmica harmônica hoje. “A perspectiva de ressignificar e 

criar novos usos para o espaço urbano expressa a procura de uma relação mais orgânica 

entre passado e presente”, afirma (BARREIRA, 2003, p. 321).  

A experiência urbana contemporânea, na concepção de Arantes (2000, p. 191) 

cria zonas simbólicas de transição, intituladas de “liminares”. No espaço comum “vão 

sendo construídas coletivamente as fronteiras simbólicas que separam, aproximam, 

nivelam, hierarquizam” para ordenar mútuas relações. E assim, num olhar próximo que une 

sujeitos e cenários nas zonas liminares de Arantes (2000), as proposições do Undió ilustram a 

                                                           
11 Entrevista realizada em 11 de maio de 2019. 
12 https://manuelzao.ufmg.br/exposicao-a-margem-tem-sua-primeira-mesa-redonda/ 

https://manuelzao.ufmg.br/exposicao-a-margem-tem-sua-primeira-mesa-redonda/
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transitoriedade daquela rua. Ao mesmo tempo, as ocupações artísticas estimulam as pessoas que 

circulam pela rua – residentes, trabalhadores ou passantes – a pensarem sobre aquele espaço 

público, sua história e seus personagens.  

Delgado (2006) discute esse espectro ampliado, a que chama de “cristais”, em 

que a memória e o hoje se encontram: 
 
As cidades, como espaços de vivências coletivas, são paisagens privilegiadas 
de registros de memória. A pena dos escritores faz dessas paisagens 
personagens vivas de narrativas, que, na interseção com a História, 
expressam, de forma policromática, a vida das pessoas no cotidiano de suas 
ruas, praças, cafés, escolas, museus, residências, universidades, fábricas, 
repartições públicas, bares, cinemas. As cidades são cristais de variadas 
luzes, entre elas as da memória, que, com sua temporalidade sempre em 
movimento, reencontra os lugares de ontem com sentimentos do presente. 
(DELGADO, 2006, p. 117) 
 

Na situação ritual Agier nos recorda que as criações artísticas podem por em 

relação indivíduos diferentes, anônimos ou não, da multidão, “todos à procura de 

conexões e de associações que procuram existir contra o vazio de sentido e de relações 

que espreitam, como ameaça, qualquer habitante das cidades” (AGIER, 2011, p. 174). 

 

3. Conclusões 

 

 Belo Horizonte viveu o boom do desenvolvimento urbano na primeira metade do 

século XX e, como uma das conseqüências, foi feito o tamponamento dos rios e 

córregos. A pavimentação de ruas sobre os cursos d’água tornou os rios invisíveis e, 

junto com essa ação de política pública, parte da história se apagou. Em exercícios de 

memória, algumas ações são feitas, num acionamento de lembranças e de provocações 

para a discussão de um passado recente. A arte, por meio de intervenções urbanas, tenta 

trazer a visibilidade do que está encoberto pelo asfalto. É o caso do Projeto Nessa Rua 

Tem um Rio, que evidencia a existência do Córrego do Leitão, em trecho escondido em 

frente à sede do Instituto Undió. 

Na vida diária, ordinária e rotineira, momentos de “encontro” com a arte podem 

ocorrer como surpresas que o espaço público da rua, nesse caso, propicia. Por 
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intermédio da arte, tangibiliza, ou quer tangibilizar, uma vivência, o que há de 

relacional na experiência estética. As atividades artísticas na Rua Padre Belchior são 

estratégia dos artistas, gestores e alunos dos cursos oferecidos pelo Undió de “reinventar” a 

percepção sobre o referido espaço e contribuir para atrair e possibilitar novos usos da rua e 

apropriação do lugar. Têm o sentido de dar visibilidade e transformar os significados, 

acionar a memória dos que participam ou tomam conhecimento das intervenções de arte 

para uma antiga e pequena rua da capital mineira. E, de maneira específica, quem 

transita pela calçada do Undió é instado a ter a noção da via subterrânea que corre em 

forma de rio ali. 

  E, em sua forma de provocar vivências singulares – posto que são experiências 

carregadas de subjetividade –, as intervenções artísticas propõem discutir o ritmo 

urbano e a profusão dos sistemas de signos que envolvem, de forma geral, os habitantes 

das cidades, os significados da vida (JACOBS, 2011). Signos que podem esclarecer a 

interação entre a vida de cada um e ao redor. As ocupações permitem, segundo Thereza, 

“ver a cidade sob um novo ângulo” (PORTES, 2015, p. 50). A rua passa a ser uma 

espécie de experimento com outra função além de ser passagem ou espaço para 

atividades comerciais. Pode pretender retirar os transeuntes (eventuais participantes) da 

passividade do deslocamento mecânico ao convidá-los a repensar suas relações com o 

lugar. A passividade, transfigurada em ritmo acelerado, pode ser transformada a partir 

da provocação da frase pintada na parede do projeto e que é a própria inquietação: 

Nessa Rua Tem um Rio. O formato aberto, democrático e gratuito de cada intervenção 

artística na calçada comporta ações de território que evidenciam a vida da rua e a 

convivência em comunidade. “Bastam a rua, a vida, as pessoas”, comenta Júlia Portes 

no blog do projeto (INSTITUTO UNDIÓ, 2015) em que enaltece esta circunstância que 

une a rua ao convívio social. 
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RECURSOS DIDÁTICOS PARA O ENTENDIMENTO DOS EFEITOS DA 
URBANIZAÇÃO SOBRE OS RIOS URBANOS: O CASO DA MICROBACIA DO 

CÓRREGO JOÃO GOMES CARDOSO – CONTAGEM/MG 

TEACHING RESOURCES FOR UNDERSTANDING THE EFFECTS OF 
URBANIZATION ON URBAN RIVERS: THE CASE OF JOÃO GOMES 

CARDOSO CREEK BASIN - CONTAGEM-MG 
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RESUMO 
A educação ambiental se manifesta como uma importante ferramenta de conscientização 
frente ao discurso antiecológico existente no planejamento urbano. Pelo projeto de extensão 
“Mapeamento e Monitoramento Geoparticipativo de Microbacias Hidrográficas”, realizado 
na microbacia do córrego João Gomes Cardoso em Contagem (MG), foi debatido com 
estudantes e educadoras de três escolas públicas diferentes percepções sobre os rios urbanos. 
Foram realizadas oficinas com mapa mental, uma representação da microbacia em maquete, 
trabalhos de campo e atividade com uso do programa Google Earth. Com isso, objetivou-se 
discutir o uso de diferentes recursos didáticos para abordar temas que envolvem os rios 
urbanos. Verificamos que os participantes apontaram diferentes reflexões, mas a maioria 
apresentou ao final das atividades discursos contrários à canalização – política pública 
frequente na cidade onde moram. Foram identificados diversos Problemas (1P) ambientais 
na área de estudo acarretados por essa prática. Os recursos didáticos utilizados foram úteis, 
pois permitiram aproximar e ampliar o debate sobre os cursos urbanos e o ambiente onde 
eles se encontram e os 3Ps que nele existem. 
 
Palavras-chave: Bacia hidrográfica. Rios urbanos. Extensão. 

ABSTRACT 
Environmental education manifests itself as an important tool of awareness regarding the 
anti-ecological speech existing in urban planning. Through the extension project 
Geoparticipation Mapping and Monitoring of Watershed carried out in João Gomes Cardoso 
creek basin in Contagem/MG, it was debated with students and educators from three public 
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schools different perceptions about urban rivers. Workshops occurred with mapping, a model 
of the basin, fieldwork and an activity using the Google Earth program. Thus, the objective 
was to discuss the use of different teachings resources in order to discuss issues involving 
urban rivers. We verified that the participants pointed different thoughts, but at the end of the 
project execution most of them presented speeches against the river channeling, frequent 
public policy in their city. Several environmental problems were identified in the study area 
caused by this practice. The teaching resources used were useful because they allowed 
approximate and expand the debate. 
 
Keywords: Hydrographic basin. Urban rivers. Extension. 

 

Introdução 

 A capacidade de comunicar as experiências vividas é uma habilidade humana, que 

através das relações sociais compartilham suas linguagens e seus signos, e, seguindo essa 

lógica, utilizando diferentes representações que carregam símbolos socialmente construídos. 

Assim, a representação pode ser entendida como o “processo pelo qual são produzidas formas 

concretas ou idealizadas, dotadas de particularidades que possa também se referir a outro 

objeto, fenômeno ou realidade” (KOZEL, 2005, p. 140-141). Neste contexto, podemos 

considerar válida qualquer forma de representação para expressar e espacializar os signos.  

 As representações coletivas e colaborativas são úteis quando utilizadas como recursos 

didáticos no processo de ensino/aprendizagem, pois servem como alternativas às práticas de 

ensino tradicionais, entendidas aqui como um ensino passivo em que o aluno decora e o 

professor é um transmissor do conteúdo, como enfatiza Craidy e Kaercher (2001). No que 

toca às práticas tradicionalistas é recorrente que sejam baseadas em memorização e 

fragmentação do conteúdo (CRAIDY e KAERCHER, 2001). Como exemplo disso, no ensino 

de Geografia é comum o uso de maneiras de ensino e aprendizagem que não dialogam com 

as experiências cotidianas e socioespaciais dos estudantes (BOMFIM, 2012), apesar de 

observarmos outras práticas ditas contemporâneas (como a ciência cidadã, ensino por 

investigação, metodologias ativas, learning by doing, science capital, aprendizagem baseada 

em projetos, argumentação em ensino, ensino baseado em modelagem, educação STEAM, 

abordagem histórico-investigativa, entre outras). 
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 No campo dos estudos geográficos são utilizadas diversas representações com o 

intuito de evidenciar informações distribuídas espacialmente sobre algum ponto da Terra. 

Em especial, os mapas mentais são uma forma de diagnóstico da representação construída a 

partir de elementos vivenciados por quem o elabora. Desse modo, eles conseguem imprimir 

informações pessoais de maneira gráfica e detalhada, fornecendo ao professor dados para 

entendimento do fenômeno geográfico por meio dos discentes. Com isso, “entendemos os 

mapas mentais como uma forma de linguagem que retrata o espaço vivido representado em 

todas as suas nuances, cujos signos são construções sociais” (KOZEL, 2007, p. 115). 

 Seguindo a lógica da representação espacial, as maquetes também são objetos que 

auxiliam na compreensão do espaço vivido, elas podem contribuir na transmissão de 

informações sobre elementos dispostos em uma região. Ao permitir que maquetes sejam 

utilizadas como ferramentas interativas no ensino de fenômenos, objetos ou realidades, 

incita-se a compreensão do dinamismo dos processos espaciais ao mesmo tempo em que a 

atividade em si proporciona novos ângulos sobre o assunto.  

 Smole (2007) aponta, através de Ausubel (1998), que a utilização de atividades que 

exigem trabalho prático facilita a assimilação dos objetos concretos. Em outras palavras, 

quando educandos desenvolvem habilidades como a elaboração de desenhos, mapas mentais 

e confecção de maquetes, criam-se melhores condições para compreensão do que está sendo 

estudado, principalmente quando o aluno (re)produz, reflete, discute, explica e relata o 

fenômeno geográfico. 

 Com o avanço e a divulgação de tecnologias pautadas na localização (como o GPS), 

programas de computador contendo dados georreferenciados (dado com coordenadas em 

algum sistema de referência) passaram a ser utilizados para aproximar o conteúdo geográfico 

dos estudantes. Assim, ao estimular a percepção de signos em ferramentas geotecnológicas, 

que, quando inclusivas, acessíveis e de fácil assimilação para os educandos, geram novas 

possibilidades didáticas. Ao se trabalhar com ferramentas ligadas ao Sistema de Informação 
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Geográfica (SIG)1 busca-se ampliar a abrangência que uma atividade pode atingir no 

processo de ensino-aprendizagem (CAIXETA, et al. 2011).  

 Algumas das representações, anteriormente mencionadas, foram aplicadas e 

instrumentalizadas por estudantes de graduação em Geografia (Licenciatura) e uma 

professora do Departamento de Geografia da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 

durante a execução do projeto de extensão “Mapeamento e Monitoramento Geoparticipativo 

de Microbacias Hidrográficas”. O projeto contou com a participação de três escolas públicas 

de Contagem (MG) e foi executado nos anos de 2014-2016, tendo como área de estudo a 

microbacia do córrego João Gomes Cardoso.  

 O projeto foi sustentado pelo arcabouço teórico, pedagógico e metodológico batizado 

de “metodologia 3P” que é definido como: reconhecer o Problema (1P), observar a 

Potencialidade (2P) e ver a Possibilidade (3P). Essa metodologia é utilizada para distinguir 

o território a partir do mapeamento geoparticipativo, sendo este realizado em ações conjuntas 

buscando uma solidariedade entre os agentes sociais (GIANASI et al., 2016; VIEIRA et al., 

2013). A ferramenta metodológica do ponto de vista educacional didático busca direcionar e 

convidar os discentes à reflexão sobre os objetos concretos vividos cotidianamente e os 

mundos possíveis de serem construídos pela cidadania ativa dos estudantes e da sociedade 

em geral.  

 A área de estudo, a microbacia do córrego João Gomes Cardoso é parcialmente 

canalizada, assim a ferramenta “3P” busca suscitar questões como: quais os problemas que 

essa canalização traz? A partir dessa identificação qual ou quais são as possibilidades (3P) 

de manejo dos cursos d’água para além da canalização? Portanto, essa ferramenta didática 

tem como pilar fundamental promover a criticidade e ampliar os horizontes de análise e trocar 

conhecimentos sobre o assunto com os participantes. Com isso, o objetivo deste trabalho é 

apresentar algumas das ações deste projeto de extensão, discutir e analisar as oficinas nas 

quais foi debatido com estudantes e professoras a relação de alguns agentes da sociedade 

com os rios urbanos utilizando, para isso, diferentes recursos didáticos. 

                                                
1 Sistema de hardware, software, informação espacial, procedimentos computacionais e recursos humanos utilizado para se estudar o espaço 
terrestre. 
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Os discursos para os rios urbanos 

 Para Gonçalves (2001) o conceito da natureza é propagado pelas sociedades por 

diversas formas conferindo diferentes significados. Para o autor esse conceito está 

relacionado à reprodução social de maneira material e espiritual, ou seja, o conceito de 

natureza está atrelado às diferentes manifestações culturais de uma sociedade. No que tange 

ao pensamento ocidental coloca-se a natureza como algo externo ao social e que, portanto, é 

submisso, maleável e puro, sem ação de transformação do ser humano. Essa forma de se 

pensar a natureza desafia a identificação do que é natural ou o que foi socializado.  

 Alguns autores encaram o espaço urbano como algo híbrido, sendo seminatural e 

semissocial. Para Acselrad “cidade, sociedade e natureza, representação e ser são 

inseparáveis, mutuamente integradas, infinitamente ligados e simultâneos: essa ‘coisa’ 

híbrida socionatural chamada cidade, assim o espaço urbano é inundado de contradições, 

tensões e conflitos” (ACSERLRAD, 2001, p. 84). 

 A contradição do espaço urbano em relação aos cursos d’água superficiais se faz 

presente no Brasil, inclusive nas periferias com seus córregos poluídos que, há alguns anos 

atrás, permitiam seu uso para banho, para lavar roupas, ou seja, ações da vida cotidiana dos 

moradores. Porém, hoje, recebem efluentes de diversas origens, o que evidencia, dentre 

outros motivos, a insensibilidade dos agentes públicos em promover ações de saneamento 

básico para melhor cuidado com o ambiente. Analisar essa contradição é importante para 

compreendermos a relação do Estado com as áreas periféricas, corroborando com a ideia de 

Silva de que “as favelas sempre se formaram nas áreas menosprezados pela totalidade social” 

(SILVA, 2013, p. 108).  

 Historicamente, a relação do espaço urbano com os cursos d’água é dividida em três 

fases. A primeira é a higienista, proveniente da Europa do século XIX que se tornou populosa 

e utilizou os fluxos aquáticos para fins de despejo de lixo e esgoto. Essa ideia chegou ao 

Brasil, no início do século XX, principalmente após surtos de doenças vivenciados no período 

colonial. O segundo momento é chamado de racionalização em que os rios passam a ser 

preferencialmente retificados e contidos por canais de concreto sendo o método mais adotado 
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no Brasil até hoje. As obras de tamponamento ou canalização dos cursos d’água consomem 

parte do orçamento público devido ao seu elevado custo de implementação e implica em 

diversos impactos no ambiente, que são acarretados pela retirada da vegetação ripária e 

impermeabilização do solo, dentre outros. Por último tem-se o período científico, 

manifestado no século XX, no qual se busca a despoluição dos rios urbanos, separação do 

esgoto, criação de parques lineares, dentre outras formas de preservação. Para esta fase, 

privilegia-se a preservação ambiental onde os cursos d’água são incorporados à paisagem 

urbana sendo restabelecidas algumas de suas funções ecológicas (HELENA PINTO e 

PINHEIRO, 2006).  

 A partir de meados do século XX, a maior parte da população brasileira se concentrou 

em áreas urbanas. Neste período, o Brasil se tornou um país industrial e urbano e as 

consequências disso para o ambiente foram definitivas, principalmente, em relação aos 

corpos hídricos. Desta forma, a canalização e o tamponamento dos cursos d’água se tornaram 

o discurso e a técnica aceita pelo gerenciamento estatal (BRUSCHI et al., 2002). Porém, isso 

acarreta em transtornos ainda maiores, já que os rios urbanos são escondidos pelas obras, 

tapados abaixo do horizonte de observação do olhar, e voltam a ser notados nas épocas de 

chuva, quando extravasam águas e lixo a eles jogados, causando danos e incômodo aos que 

ali transitam, principalmente para aqueles que residem em suas margens. 

 A capital mineira vivenciou uma iniciativa que buscou novas formas de gerir os rios 

urbanos, o Programa de Recuperação Ambiental de Belo Horizonte (DRENURBS), lançado 

pela Secretaria Municipal de Política Urbana de BH no início dos anos 2000. Tal programa 

consistiu na formulação e execução de medidas inovadoras de recuperação de alguns dos 

cursos d’água da cidade com o intuito de solucionar os vários problemas decorrentes como 

as inundações, o saneamento e as áreas para o lazer. Com isso, no DRENURBS foram 

executadas revitalizações de alguns cursos d’água com a criação de parques lineares 

compostos por vegetação, pista de caminhada, quadras poliesportivas e áreas de lazer. Porém, 

o programa foi cancelado após a finalização de algumas intervenções (MACEDO e 

MAGALHÃES, 2011). 
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 Em boa parte das periferias da metrópole belorizontina os cursos d’água não sofreram 

o processo da canalização, pois a maioria deles se localiza em cabeceiras de bacias. Pois, 

geograficamente esses locais são íngremes, têm menor valor econômico no mercado 

imobiliário e são ocupados por moradias de baixo padrão, muitas vezes sem ligação de esgoto 

ou água potável. No entanto, o estado desses córregos, à época desse trabalho de diagnóstico, 

também não agradava, essencialmente, aos moradores próximos. Porque em alguns casos, o 

leito natural de cursos d’água serve como lixões a céu aberto, sendo que isso se deve, dentre 

outras razões, à ausência de coleta de resíduos e falta de ligações de esgoto à rede de 

saneamento, que quando ocorre se dá de forma precária. Quem mora nas proximidades desses 

córregos já ficou doente ou conhece alguém que estava doente devido à contaminação da 

água, animais e doenças relacionadas a esse ambiente. Dessa forma, de uma maneira geral, 

esse tipo de situação incentiva na população um sentimento de aversão aos rios urbanos que 

correm em leitos naturais, mas que se encontram em um intenso estado de degradação. 

 

Caracterização da área 

 A área de estudo onde o projeto foi executado é a microbacia do córrego João Gomes 

Cardoso, que se localiza na região leste de Contagem (MG) na Regional Ressaca (Figura 1). 

A bacia faz divisa com o município de Belo Horizonte (BH), capital mineira. Sua localização 

tem proximidade com importantes vias de acesso como a BR-040 e vias importantes de 

ligação da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). Também se situa próximo a 

grandes empreendimentos comerciais e industriais como a Central de abastecimento de 

Minas Gerais – CEASAMINAS, Shopping Contagem e o centro industrial de Contagem. 

 A ocupação do município de Contagem se deu a partir do loteamento de áreas de 

fazendas que se intensificou com a criação da capital mineira. A maior parte dessa ocupação 

não contou com o desenvolvimento de infraestrutura urbana como o estabelecimento de uma 

rede de coleta de esgotos e saneamento básico. Consequentemente, áreas de nascentes, matas, 

encostas e planícies fluviais de cursos d’água foram ocupadas. Posteriormente, parte do 

córrego principal desta microbacia – o João Gomes Cardoso – foi canalizada, coberta por 

uma longa avenida que leva o mesmo nome. Essa mesma situação ocorre com a maioria dos 
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afluentes que se encontram canalizados, uns invisíveis sob avenidas e praças, outros em 

canais abertos onde sua poluição é evidenciada. 

 

Figura 1: Microbacia do córrego João Gomes Cardoso - Contagem/MG.
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Procedimentos metodológicos 

 O projeto “Mapeamento e Monitoramento Geoparticipativo de Microbacias 

Hidrográficas” é uma ação de um projeto de extensão do IGC-UFMG que durou de 2014 a 

2016. É cadastrado no sistema de Extensão (SIEX-UFMG) sob o número 401831. As 

atividades nas escolas ocorreram entre os dois primeiros anos (2014 e 2015), enquanto em 

2016 foram realizadas revisões bibliográficas, estudos e reflexões sobre sua execução. 

 A realização do projeto se iniciou com a partilha de experiências obtidas no Projeto 

Manuelzão por parte da coordenação desse projeto. Depois, a coordenação orientou todas as 

etapas, bem como as atividades dos estudantes bolsistas. A escolha da área de estudo, a 

microbacia do córrego João Gomes Cardoso, se deu pela execução de projetos anteriores na 

região2.  

 Após o esboço das ações necessárias para execução das oficinas, foi iniciada a etapa 

de convite das escolas para participarem do projeto. Foram selecionadas para convite as 

escolas públicas localizadas dentro do território da microbacia do córrego João Gomes 

Cardoso. Três escolas aceitaram participar do projeto integrando uma ou mais turmas do 

ensino fundamental ou ensino médio. As escolas que participaram do projeto foram: Escola 

Municipal Maria Silva Lucas (CAIC-Laguna) com estudantes do 6º ano do ensino 

fundamental; Escola Municipal Padre Joaquim de Souza e Silva com estudantes do 6º ano do 

ensino fundamental ao 1º ano do ensino médio, e a Escola Estadual Professora Lígia Maria 

de Magalhães com alunos do 2º ano do ensino médio.  

 Após a etapa de estruturação e capitação, foi organizado no Instituto de Geociências 

(IGC) da UFMG um minicurso de formação inicial para apresentação do projeto, tendo sido 

                                                
2 Desenvolvidos pelo Projeto Manuelzão e pelo Núcleo João Gomes, contando com parte da coordenação 
dessa ação de extensão em tela.  
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ministrado pela professora coordenadora e pelos estudantes bolsistas e contou com a presença 

de alunos e educadoras das escolas participantes. No minicurso foram abordados temas do 

campo da Geografia como o ciclo da água, ferramentas de geolocalização e conceitos da 

ciência geográfica como território, lugar, local, paisagem e espaço. Essa formação inicial foi 

importante para que fosse possível resgatar tais conceitos durante as oficinas. 

 Posteriormente, foram feitos trabalhos de campo tendo por objetivo 

apresentar/dialogar sobre as questões socioambientais que carecem de atenção em pontos da 

microbacia do córrego João Gomes Cardoso, como por exemplo: nascentes, áreas de mata 

ciliar ou vegetação ripária degradada, pontos de despejo de lixo próximos da drenagem, 

dentre outros. Foram feitos ao todo quatro trabalhos de campo, sendo um para conhecimento 

da área, pelos bolsistas, coordenação, professores e alunos das três escolas. Os outros três 

campos, realizados após as oficinas de mapa mental e maquete, são mencionados a seguir.  

 O primeiro trabalho de campo teve o intuito de percorrer toda a microbacia para 

reconhecimento e identificação das diversas características do ambiente e dos pontos 

principais previamente escolhidos pela equipe do projeto. Para esse prévio diagnóstico dos 

pontos a metodologia 3P foi eixo norteador (Gianasi e Campolina, 2016).  Esse campo foi 

feito com o auxílio de ônibus. Os demais trabalhos de campo, feitos no entorno da escola e a 

pé, tiveram como foco a revisita a alguns pontos do primeiro trabalho de campo. O escopo 

era o de que eles pudessem perceber o contexto geral da bacia, no primeiro campo, e o de 

compreenderem questões diretas do seu cotidiano, nos demais campos aplicando a 

metodologia 3P. A proposta das atividades de campo foi a de facilitar o registro fotográfico, 

marcação de pontos em aparelhos GPS e descrição e diálogos do que eram 

ouvidos/percebidos. Durante as atividades de campo foram resgatados conceitos vistos 

durante o minicurso de formação inicial com intuito de viabilizar a discussão a partir da 

apropriação de diferentes conceitos geográficos pelos estudantes. 

 Após o primeiro trabalho de campo foram realizadas oficinas de mapa mental e 

maquete em cada escola. Essas duas oficinais compuseram um encontro em cada escola 

participante. No início desses encontros, retomamos temas e discussões abordados no 

minicurso de formação inicial e nos trabalhos de campo. Durante a oficina de mapa mental 
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propomos aos educandos que elaborassem desenhos e caracterizassem o percurso de suas 

casas até a escola identificando os Problemas (1P) ambientais ou não, Potencialidades (2P) e 

Possibilidades (3P) ao longo do caminho. 

 Para a oficina com a maquete foram construídas pelos bolsistas do projeto três 

representações da microbacia do córrego João Gomes Cardoso (dimensão: 100 cm x 50 cm) 

utilizando curvas de nível de 5 em 5 m de distância disponibilizadas pela Prefeitura 

Municipal de Contagem, com escala final de 1:4400, sendo 1 cm igual a 44 metros no terreno. 

Ao apresentar as maquetes para os estudantes, solicitamos que tentassem localizar suas 

escolas, casas e pontos de referência dentro da microbacia. A partir da identificação desses 

pontos, os estudantes incluíram pequenas representações de suas casas, escolas e a rede de 

drenagem. As memórias do campo dos discentes os ajudaram a diferenciar o leito natural do 

canalizado tampado, e o canalizado, porém, aberto. Houve o auxílio dos bolsistas, em relação 

ao tamanho dos cordões3 a serem colocados, pois a escala da maquete é muito diferente da 

realidade. Após isso, solicitamos aos educandos que indicassem onde haveria na microbacia 

Problemas (1P), Potencialidades (2P) e Possibilidades (3P) diversas. Os pontos indicados 

pelos participantes foram plotados de forma colaborativa através de pequenas placas.  

 Ao final deste encontro, realizamos um debate com os estudantes e educadoras para 

fixação de alguns dos aprendizados proporcionados pela atividade, e para esmiuçar alguns 

temas levantados pelos estudantes como a participação da comunidade na gestão do espaço 

urbano, a função da administração pública quanto ao ambiente, especialmente em relação à 

coleta de lixo e da infraestrutura sanitária da cidade. As maquetes foram disponibilizadas 

para as escolas para usos futuros. 

 A última oficina foi realizada em laboratórios de informática de cada escola e teve 

como objetivo principal a facilitação do uso do programa Google Earth. Durante a execução 

desta oficina apresentamos algumas funcionalidades do programa como a identificação de 

locais, estabelecimento de rotas, marcação de pontos, áreas e medição de distância, dentre 

outras funções. Ao longo da oficina, buscamos junto aos educandos e educadoras propor 

debates sobre as mudanças ocorridas na paisagem, que foram identificadas utilizando a 

                                                
3 Os cordões foram pintados previamente em gabinete pelos bolsistas e levados para a oficina. 
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ferramenta Google Earth que disponibiliza imagens aéreas históricas. Ao final da atividade, 

pedimos aos alunos que nos enviassem posteriormente pontos marcados no Google Earth de 

locais próximos de suas casas e escola com a identificação dos Problemas ambientais (1P) e, 

quando possível, as Potencialidades (2P) e as Possibilidades e (3P) de mudança para 

melhoria da qualidade ambiental. 

  

Discussões sobre os recursos didáticos utilizados 

 Executar esse projeto permitiu vivenciar uma experiência rica de troca de saberes 

entre estudantes, educadoras da educação básica, estudantes e docente da graduação. Nesses 

diálogos foram abordados temas sobre os rios urbanos e algumas de suas diversas 

contradições. Participaram do projeto 80 estudantes de três escolas públicas de Contagem. 

Destes, apenas seis participaram de todas as atividades. Ou seja, apenas 7,5% tiveram total 

aproveitamento em todas as atividades propostas. Participaram também seis educadoras, 

sendo que ao menos uma representava sua escola acompanhando e participando das 

atividades. A presença de alguma professora se dava de acordo com a demanda e a 

disponibilidade do quadro de educadoras da escola, tendo participado profissionais da 

pedagogia e professoras das disciplinas de Geografia, Matemática e Ciências, inicialmente.  

 O projeto pode ser dividido em cinco etapas, sendo elas: (I) minicurso de formação 

inicial na UFMG; (II) trabalho de campo para contextualização geral da microbacia; (III) 

oficinas de mapa mental e maquete; (IV) trabalho de campo para cada escola; e (V) oficina 

com o Google Earth. A tabela 1 mostra a proporção dos estudantes participantes no projeto 

em relação ao total. Nesta tabela também consta a quantidade de participantes que já havia 

tido contato com alguma geotecnologia como GPS ou Google Earth, pergunta respondida na 

ficha de inscrição4. 

 

                                                
4 A ficha de inscrição continha questões como: nome completo, local de residência, se teve ou não contato com 
geotecnologias e outros. 
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Tabela 1: Relação da quantidade de alunos que participaram das atividades propostas e 

quantos haviam tido contato com alguma geotecnologia anteriormente. 

Atividades Quantidade de 
participantes 

Proporção de participantes 
em relação ao total (%) 

Encontro inicial 21 26.25 

Oficinas com Mapa Mental e Maquete 76 95 

Trabalhos de Campo 38 47.5 

Oficinas com Google Earth 13 16.25 

Participaram de ao menos uma atividade 80 100 

Participaram de todas as atividades 6 7.5 

Estudantes com prévio contato com alguma 
geotecnologia (GPS/Google Earth) 

54 67.5 

  

O minicurso de formação inicial objetivou a apresentação do projeto, dos membros 

da equipe e abordou alguns conceitos importantes para ciência geográfica nos estudos sobre 

os rios urbanos. Em relação ao total de participantes no projeto apenas 26% participaram do 

minicurso. Com isso, os conceitos, temas e algumas discussões abordadas precisaram ser 

resgatados e revisitados ao longo de toda execução do projeto. 

 Acompanhando a ideia de recursos que fogem ao tradicionalismo das salas de aulas, 

convidamos os participantes para realizarmos trabalhos de campo. É uma importante 

atividade do(a) geógrafo(a) que “traz um conhecimento com contextualização espaço-

temporal e permite o confronto de diferenças a partir da multiplicidade de aspectos da 

realidade” (GRUPO DE ESTUDOS GEOGRAFICIDADE PAULISTANA, 2011 p. 190). 

Assim, essas atividades, quando contextualizadas, tornam-se proveitosas e pedagogicamente 

didáticas, com o intuito de aguçar e desenvolver o olhar do estudante, instigando o 

conhecimento e sínteses geográficas de áreas muitas vezes já conhecidas. 

 O primeiro trabalho de campo reuniu participantes das três escolas. Foram 

percorridos pontos previamente selecionados pela equipe do projeto a partir de informações 
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obtidas quanto aos locais com nascentes, despejo de efluentes e lixo, mata ripária degradada, 

dentre outros. Neste trabalho de campo foram emprestados aos estudantes aparelhos GPS, 

mapas da região e máquinas fotográficas com a orientação de seu manuseio e de como 

poderiam ser úteis para o registro de informações ambientais. 

 As oficinas com o mapa mental e a maquete foram realizadas em cada escola, sendo 

a atividade com a maior participação com 95% em relação ao total de participantes (Tabela 

1). Para a confecção dos mapas mentais incentivamos os participantes a desenhar o percurso 

de suas casas até a escola e que apontassem os Problemas (1P) ambientais encontrados, as 

Potencialidades (2P) de mudança e Possibilidades (3P) de intervenção nos espaços 

apresentados por eles.  As Figuras 2 a 5 mostram alguns dos mapas mentais produzidos.  

 Enquanto alguns se contentaram em apenas traçar o caminho realizado de sua casa 

até a escola, outros foram além, realizando uma descrição de Problemas (1P), Potencialidades 

(2P) e Possibilidades (3P) (ambientais ou não) da área. Dentre os Problemas levantados, a 

presença de lixo nas ruas e calçadas foi a de maior recorrência. Esse problema demonstrou-

se nítido durante as idas às escolas tendo sido visível a concentração de lixo nas lixeiras 

comunitárias, além de resíduos arremessados em lotes vagos, na rua e no leito natural e não 

tamponada do córrego João Gomes Cardoso, ponto conhecido na comunidade como 

“Chiqueirão”. Nele são encontrados entulhos, lixo, animais como cavalos, e roedores. 

 

Figura 2: Mapa 

mental elaborado na 

oficina.

 

Figura 3: Mapa mental 

elaborado na oficina.

 

Figura 4: Mapa mental 

elaborado na oficina

. 

Figura 5: Oficina com 

mapa mental.
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  Apenas em um mapa mental a canalização foi identificada como um Problema (1P). 

Outras temáticas de cunho negativo também foram levantadas como a violência, a pichação, 

a falta de sinalização adequada, a quadra comunitária sem manutenção e o transporte público 

precário, manifestado na degradação dos pontos de ônibus e pela demora no tempo de espera. 

Tais temas compõem o cotidiano dos estudantes e das educadoras e evidencia que a relação 

sociedade com o ambiente se dá de forma inseparável. 

 Para as Potencialidades (2P) identificadas pelos participantes estão a limpeza e a 

manutenção das áreas degradadas, bem como a substituição desses espaços por construções 

que efetivem seu uso social, como a criação e/ou manutenção de parques, centros de saúde e 

quadras poliesportivas. Como possibilidades (3P) surgiram: maior conscientização das 

pessoas sobre a sujeira em áreas da comunidade e aumento de áreas verdes. 

 Na oficina, utilizando a maquete, levamos uma representação tridimensional da 

microbacia do córrego João Gomes Cardoso (Figura 6). A partir dessa representação 

pudemos gerar, com os participantes, reflexões sobre este território e o ambiente. A maior 

parte dos estudantes participantes do projeto mora dentro ou próximo dos limites da 

microbacia, assim, alguns deles apontaram a localização de suas casas e outros pontos de 

referência e indicaram onde na drenagem da microbacia havia cursos d’águas em leito 

natural, canalizados ou tamponados.  

 

Figura 6: Oficina com a maquete da microbacia do córrego João Gomes Cardoso.
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 Ao pedirmos que pontuassem e localizassem os Problemas (1P) próximos das escolas 

foram listados a violência, depredação e acúmulo de lixo em várias áreas, como em lotes 

vagos, passeio e até na entrada de uma das escolas, diagnóstico possibilitado tanto pela 

aplicação do mapa mental quanto das maquetes. Também foram identificados na maquete 

pontos com Potencialidades (2P) de recuperação e que merecem maior valorização (3P) pela 

comunidade e por órgãos públicos.  

 Após a realização dessas duas atividades propusemos um debate sobre o que 

havíamos discutido nas oficinas. Percebemos que a discussão se encaminhou para um viés 

crítico sobre o tratamento que os rios urbanos têm recebido. Os participantes defenderam que 

é preciso que haja diferentes Possibilidades (3P) e que a canalização não fosse a única 

maneira de se lidar com os cursos d´água. 

 Os trabalhos de campo realizados nos pontos próximos de cada escola 

proporcionaram ampliação de diversas discussões, pois, dessa vez, a maior parte dos 

estudantes já havia tido contato com alguns recursos didáticos como o mapa mental e a 

maquete ou já havia participado dos debates nos encontros anteriores. Para cada escola foram 

visitados aproximadamente quatro pontos, alguns próximos que poderiam ser percorridos a 

pé e outros mais distantes que necessitou locomoção em automotores. Foi incentivado aos 

estudantes o registro fotográfico e a marcação de pontos em aparelhos GPS dos locais 

identificando os Problemas (1P), as Potencialidades (2P) e as Possibilidades (3P) ambientais.  

 A última oficina foi com o programa Google Earth, disponível gratuitamente (Figura 

7). Mais da metade dos estudantes afirmou que havia tido contato com alguma geotecnologia 

seja pela ferramenta do Google Maps ou Google Earth, ou pelo uso de GPS (para carros ou 

em aparelhos eletrônicos como celulares e tablets). Mesmo com esse prévio contato de 

alguns, o aprofundamento no conhecimento sobre o Google Earth proporcionou uma visão 

diferenciada à que estão acostumados, pois tiveram acesso a algo pouco utilizado nestas 

escolas ou no seu cotidiano.  

 O uso do Google Earth proporciona novas formas de enxergar o espaço, o que pode 

implicar em novas formas de pensá-lo. Pelas imagens de satélite os alunos identificaram suas 
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escolas, suas casas e, também, plotaram pontos sinalizando Problemas (1P), Potencialidades 

(2P) e Possibilidades (3P) para a microbacia. 

 

Figura 7: Oficina com a utilização do Google Earth. 

 

 

 Ao utilizar diferentes recursos didáticos, buscamos demonstrar novos discursos e 

reflexões da produção urbana, principalmente, relacionados aos rios urbanos. Alguns 

participantes acreditam que somente por meio de projetos como este é que as pessoas 

poderiam ser alertadas sobre a importância da conservação ambiental para os cursos d’água. 

Segundo eles, essa educação vinda de instâncias fora da escola proporciona uma nova visão 

conjunta e participativa, incentivando a comunidade para que deixem de jogar o lixo próximo 

ao córrego, por exemplo. Outros discentes já relacionam a necessidade da preservação dos 

cursos d’água em prol de um melhor uso dos recursos hídricos frente aos riscos de outras 

crises no abastecimento de água, como ocorrido na região Sudeste do Brasil, principalmente 

em 2014. Parte dos estudantes, ainda, encaram a educação ambiental como a ação de limpeza 

da rua e dos córregos, feita em parceria entre os alunos e outros projetos ligados à questão 

ambiental. Isso se deve ao fato de que muitas iniciativas encaram a sensibilização como 

instrumento para a discussão da problemática ambiental através de ações práticas de manejo 

direto da poluição/rejeitos diversos.  
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 Percorrendo por pontos como nascentes, partes do córrego que são canalizadas e 

leitos naturais percebermos a degradação da zona ripária, que segundo os alunos, vem 

ocorrendo com mais intensidade nos últimos anos. Na finalização do projeto, percebemos 

que a discussão se encaminhou para um viés contrário ao tecnicismo identificado na 

canalização. Os participantes começaram a defender as Possibilidades (3P) contrárias à 

canalização, e ver Potencialidades (2P) como a criação de parques e que o espaço fosse 

apropriado pela comunidade. Assim, os atores identificados pelos participantes são a 

comunidade dos bairros onde moram, órgãos públicos como a Prefeitura e empresas como a 

COPASA (Companhia de Saneamento de Minas Gerais), empresa responsável pelo 

abastecimento e saneamento do município.  

 A maior parte das educadoras que participaram afirmou que este projeto em tela era 

de grande necessidade para a escola, tanto por sua importância na conscientização ambiental, 

quanto por oferecer diferentes práticas de ensino que, segundo elas, são difíceis de serem 

realizadas no dia a dia na rede pública de ensino. Foi identificado que a presença dessas 

professoras também tinha o intuito de controle da disciplina dos estudantes, com o objetivo 

de garantir o andamento das atividades e a preservação da segurança e do patrimônio da 

escola. 

 O cotidiano escolar é marcado pelo dinamismo e cumprimento de deveres relativos 

ao funcionamento das escolas o que confere a projetos como esses desafios para sua 

execução. Os desafios são ainda ampliados por tratarmos de escolas públicas situadas em 

áreas periféricas, o que no nosso caso implicou em escolas com infraestrutura deficitária em 

alguns aspectos. Dentre as principais barreiras verificadas pela equipe para a realização do 

projeto estão 3 pontos: dificuldade de conciliar datas das atividades propostas pelo projeto 

no calendário escolar; a pouca participação de professores, sendo permanente somente uma 

mesma professora em todos os momentos e a não continuidade dos mesmos estudantes em 

todas as atividades; estrutura comprometida das escolas como: falta de salas de informáticas 

(quando havia sala de informática os computadores não funcionavam e/ou não havia 

profissionais técnicos responsáveis). 
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Considerações finais 

 O minicurso de formação inicial além de ter permitido a apresentação do projeto e de 

alguns conceitos importantes para sua execução, propiciou que estudantes da rede pública de 

uma região periférica de Contagem pudessem ocupar e se apossar do espaço universitário, 

mesmo que por algumas horas. Muitos desses estudantes não sabiam da possibilidade de ser 

um estudante de graduação e nem as maneiras de ingresso. 

 Nos trabalhos de campo foi visto o quão importante é o contato direto dos estudantes 

com o objeto de estudo quando se está trabalhando com o ambiente. A partir da visita aos 

pontos os participantes passaram a desenvolver reflexões para espaços que já eram 

conhecidos para a maioria, porém agora o reconhecem como integrantes de um sistema 

ambiental maior formado pela bacia hidrográfica.  

 As oficinas de mapa mental e maquete permitiram diagnosticar os 3P e assimilar 

melhor os conceitos usados nos estudos geográficos como bacia hidrográfica, drenagem, 

território, entre outros. A utilização desses recursos se mostrou útil, pois despertou a 

curiosidade e o interesse dos participantes em contribuir com a atividade sugerindo pontos 

com Problemas (1P), Potencialidades (2P) e Possibilidades (3P) que puderam ser mais bem 

exploradas pela equipe do projeto. 

 Ao trabalhar com o Google Earth foi verificada que a tecnologia quando usada como 

recurso didático possui um grande potencial de aproximar o conteúdo científico dos 

estudantes através de linguagens e símbolos vivenciados por eles no dia a dia. Visualizar a 

área da microbacia através de imagens orbitais após terem tido contato com sua representação 

em formato tridimensional, facilitou no entendimento de que estudos que utilizam bacias 

hidrográficas como recorte espacial acarreta num tipo de análise sistêmica. Ou seja, ao 

analisar os Problemas (1P) encontrados em determinados pontos de uma bacia é possível 

identificar quais as consequências desses Problemas em outras partes da bacia, como um 

efeito cascata. 

 Os rios urbanos no Brasil seguem na tendência higienista sendo produtos da 

reprodução socioeconômica que substitui matas ciliares por boulevards – vias urbanas 

geralmente largas.  O projeto de mapeamento geoparticipativo realizado se mostrou como 
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um potente recurso educacional. Estimular meios para que a sociedade se sinta parte 

constituinte da natureza e responsável por sua conservação, transformando a produção 

espacial é desafiador. O ensino nas escolas tem o poder de influenciar e propagar múltiplas 

ideias nas famílias e na comunidade. A educação ambiental, dessa forma, é apresentada como 

arma poderosa no combate ao descaso ambiental e para formação cidadã.  A partir de 

reflexões mais críticas é possível que haja mais condições para o surgimento de novos 

pensamentos e novas possibilidades.  

 A partir dos desafios identificados fica nítido que projetos de extensão como esse 

precisam ser desenvolvidos desde sua concepção com a participação dos agentes que 

permitirão que ele aconteça como diretoras, coordenadoras pedagógicas, educadoras e os 

estudantes participantes. Além disso, a temática envolvida carece de maior 

interdisciplinaridade com outras áreas do conhecimento para que os diversos temas 

socioambientais relacionados aos rios urbanos possam ser mais desenvolvidos. 
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OS 200 ANOS DA IGREJA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DE BELO 
HORIZONTE: NEGLIGÊNCIAS, SILENCIAMENTOS E RESISTÊNCIAS 

 
THE 200TH ANNIVERSARY OF THE CHURCH NOSSA SENHORA DO 

ROSÁRIO OF BELO HORIZONTE: 
NEGLIGENCE, SILENCING AND RESISTANCES 

 
 

Mauro Luiz da Silva *1 

 

RESUMO 
Este artigo visa evidenciar aspectos da presença e movimentação da população negra em 
Belo Horizonte a partir do início do século XIX, tomando-se como marcos a inauguração 
da Igreja de Nossa Senhora do Rosário (1819) e a conclusão de um mural na Capela Maria 
Estrela da Manhã, na Vila Estrela, intitulado A Igreja das Santas Pretas (2018). Propõe-
se analisar o deslocamento dos negros do centro do Arraial do Belo Horizonte em direção 
às periferias da capital, o que resultou em uma cidade segregada, caracterizada pela 
separação territorial entre brancos e negros. Valendo-se de documentos históricos, 
depoimentos e entrevistas buscar-se-á relacionar a história da Igreja do Rosário com a 
iconografia da Igreja das Santas Pretas, a fim de se compreender a ocupação do território 
pelos negros. Outro aspecto a ser investigado diz respeito às atuações das irmandades de 
Nossa Senhora do Rosário e do Grupo de Mulheres da Vila Estrela, visando explicitar a 
ação de resistência dos negros ao longo de dois séculos. 
 
Palavras Chave: Afro-patrimônios. Racismo. Segregação. 
 

 

 

ABSTRACT 
This article aims to highlight aspects of the presence and movement of the black 
population in Belo Horizonte from the early nineteenth century, since the inauguration of 
the Church of Nossa Senhora do Rosário (1819), until the completion of the painting of 
the Chapel Maria Estrela da Manhã, in Vila Estrela, titled: Church of the Santas Pretas 
(2018). It will analyze the displacement of the black people from the center of Arraial do 
Belo Horizonte towards the suburbs of the capital, forming a segregated city characterized 
by the territorial separation between white and black people.  Using historical documents 
and interviews this article will relate the history of the Church of Nossa Senhora do 
Rosário and the iconography of the Church of Santas Pretas, aiming to understand the 
occupation of the territory by the black population. Another aspect to be aproached is the 
performance of the brotherhoods of Nossa Senhora do Rosário and Vila Estrela Women’s 
Group, aiming to explain the resistance action of black people over two centuries. 
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1. Introdução 
 

A inquietação que mobiliza a pesquisa que dá origem a este artigo gira em torno 

dos silêncios quanto à celebração dos 200 anos da Igreja Nossa Senhora do Rosário dos 

Homens Pretos, templo religioso católico inaugurado em 1819 por solicitação da 

Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos da Freguesia de Nossa Senhora da 

Boa Viagem do Curral Del Rei, Comarca do Sabará, por requerimento da irmandade. 

Debates e discussões sobre o existir e o saber-fazer de povos negros, em uma 

perspectiva anticolonial, estão em crescimento. Contudo, ainda são abundantes os estudos 

sobre esse grupo étnico-racial que reproduzem práticas e discursos que desqualificam o 

ser negro. À medida que estudos são produzidos reforçando a ideia de uma hierarquia 

entre negros e brancos, reforça-se ainda mais a invisibilidade desses sujeitos. As 

coletividades negras, em meio a esse processo, são inferiorizadas e colocadas à margem 

da sociedade, negando-se e desqualificando suas manifestações culturais e identitárias. 

Neste estudo, propõe-se outras possibilidades para pensar a cidade, de maneira a 

problematizar os discursos e práticas que negam as contradições e os conflitos presentes 

em tal espaço, como aqueles relacionados à raça/etnia, o que reforça ainda mais a 

exclusão de negros/as das dinâmicas socioespaciais urbanas. Busca-se compreender o 

processo de segregação deste segmento populacional na urbe a partir  da atuação da 

Arquidiocese de Belo Horizonte no que se refere a dois templos específicos: a Igreja de 

Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos (1819), localizada na região central onde 

se ergueu a capital mineira, e a Capela Maria Estrela da Manhã (2008), na Vila Estrela, 

na região centro sul. 

Para compreender o processo que levou à extinção do antigo arraial, observamos 

a planta cadastral do Arraial do Belo Horizonte comparada à planta da nova capital no 

espaço abrangido por aquele arraial. Promoveu-se uma superposição de dois documentos 

cartográficos, o que permitiu a visualização da localização do antigo arraial no contexto 

da nova cidade. Presume-se que esse seja um dos exemplares elaborados na Inspetoria 

Técnica da Prefeitura nos primeiros anos da década de 1940, enquanto a planta do arraial 

seria embasada no mapa produzido pela Comissão Construtora em 1894. Trata-se de um 
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manuscrito aquarelado, desenhado a nanquim sobre tecido, confeccionado na escala de 

1:4.000, ainda na década de 1940. O documento encontra-se sob a guarda do Museu 

Histórico Abílio Barreto e representa um dos poucos registros cartográficos existentes 

sobre o arraial. 
Figura 1: Sobreposição dos mapas do Arraial do Belo Horizonte (1894) e Belo Horizonte (1940) 

 

Fonte: Museu Histórico Abílio Barreto 

 

Ao longo destes dois séculos (1819 a 2019), no território que hoje definimos como 

a cidade de Belo Horizonte, onde as comunidades negras, devotos e devotas de Nossa 

Senhora do Rosário estiveram abrigadas? Onde celebravam os festejos em honra dos 

santos e santas negros? Inicialmente, reuniam-se em sua própria igreja, demolida e 

reconstruída em novo espaço; posteriormente, as pessoas foram afastadas do templo que 
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a princípio lhes pertencia. Assim, depois de afastada da cidade em cuja construção atuou, 

essa população saiu em diáspora, rumando do centro em direção às periferias e favelas 

para, aí sim, reconstruir suas dezenas de igrejas e terreiros. Iniciemos, então, um breve 

percurso seguindo essa gente preta, essa gente devota que insiste e resiste em busca de 

um lugar em que possam, a seu modo, cultivar suas raízes.   

 

 

2. Na Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos (1807 – 1897) 
 

O marco temporal abrange desde a chegada e organização da Irmandade de Nossa 

Senhora do Rosário dos Pretos da Freguesia de Nossa Senhora da Boa Viagem do Curral 

Del Rei, Comarca do Sabará, até a demolição da primeira Igreja de Nossa Senhora do 

Rosário. De acordo com mapa elaborado a pedido da Comissão Construtora da Nova 

Capital, a antiga Igreja do Rosário estaria localizada onde hoje cruzam-se as ruas da Bahia 

e Timbiras que, à época, corresponderia ao Largo do Rosário. 

As irmandades dos Homens Pretos são uma espécie de confraria de culto católico, 

criadas para abrigar a religiosidade do povo negro, que na época da escravidão era 

impedido de frequentar as mesmas igrejas dos senhores. Mantém em seu calendário a 

devoção secular a Nossa Senhora do Rosário. Tal devoção tem sua origem entre os 

dominicanos2, por volta do ano 1200. São Domingos de Gusmão, inspirado pela Virgem 

Maria, deu ao Rosário sua forma atual. A primeira irmandade do rosário foi instituída 

pelos dominicanos em Colônia (Alemanha), em 1408. Logo a devoção se propagou, 

sendo levada também por missionários portugueses ao Reino do Congo. 

A Irmandade de Nossa Senhora do Rosário chegou ao Brasil em meados do século 

XVI, sendo a Irmandade dos Homens Pretos de Olinda a mais antiga do país (1654). 

Somente a partir do fim do período colonial é que as irmandades do Rosário passam a ser 

constituídas pelos “homens pretos”. No Brasil foram adotadas por senhores e escravos 

que recolhiam as sementes de um capim, cujas contas são grossas, denominadas “lágrimas 

de Nossa Senhora”, e montavam terços para rezar. 

                                                           
2   A Ordem dos Pregadores, também conhecida por Ordem de São Domingos ou Ordem Dominicana, é 

uma ordem religiosa católica que tem como objetivo a pregação da mensagem de Jesus Cristo e a 
conversão ao cristianismo. Fundada em Toulouse, França, em 22 de Dezembro de 1216, por São 
Domingos de Gusmão, um sacerdote castelhano, e confirmada pelo Papa Honório III. 
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Apenas em 1708 é que se tem notícias da chegada das irmandades dos Homens 

Pretos em Minas Gerais, mais especificamente em São João del-Rei, em 1713 alcançam 

Cachoeira do Campo e Sabará, em 1715 as identificamos em Ouro Preto, 1728 na cidade 

do Serro, 1782 em Paracatu. Na Freguesia de Nossa Senhora da Boa Viagem do Curral 

Del Rei a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos é identificada a 

partir de 1807 e, como todas as irmandades do Rosário, possuía a seguinte hierarquia: a 

Mesa Administrativa, o Conselho de Irmãos, a Coorte e o Estado Maior com suas 

Guardas. Em alguns lugares, devido à perseguição promovida pelo clero, algumas destas 

irmandades desvincularam-se da Igreja Católica. 

Estabelecida no território, onde hoje está Belo Horizonte, a Irmandade de Nossa 

Senhora do Rosário dos Homens Pretos envia uma carta, datada de 23 de outubro de 1807, 

a Vossa Majestade Dom João VI3 onde solicitavam autorização para a edificação de uma 

capela a ser dedicada a Nossa Senhora do Rosário, na qual aspiravam realizar seus cultos, 

bem como para a construção de sepulturas para seus mortos. Tal documento atesta a 

propriedade do templo inaugurado em 1819.  

O período entre sua fundação (1807) e a composição da Comissão Construtora da 

Nova Capital permanece ainda obscuro. Identifica-se uma carta onde o coordenador da 

comissão, Aarão Reis4 enviada a David Moretzsohn Campista5, datada de 23 de julho de 

1894, na qual indica que a Igreja do Rosário, localizada na região central do antigo arraial, 

pertencia à Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. De acordo com 

informações da Arquidiocese de Belo Horizonte, o templo foi demolido em 1897, dando 

lugar a um novo, reinaugurado em 26 de setembro de 1897, na esquina da Av. Amazonas 

com as ruas São Paulo e Tamoios, região central, sendo referida, agora, como de 

propriedade da Arquidiocese, então sob o título de Capela Curial Nossa Senhora do 

Rosário, desaparecendo as referências à Irmandade dos Homens Pretos. 
 

                                                           
3   ARQUIVO ULTRAMARINO - Requerimento dos irmãos da irmandade de Nossa Senhora do Rosário 

dos homens pretos, do Arraial e freguesia de Nossa Senhora de Boa Viagem, do Curral Del Rei, a D. 
João VI, no qual solicitam uma provisão de confirmação de uma capela e respectivas sepulturas por si 
erigidas sem ajudas de custo. 23/10/1807 Nº de inventário no catálogo: 13748 AHU Minas Gerais, cx. 
186, doc. 53 AHU_CU_011, Cx. 186, D. 13744. 

4     Aarão Reis foi o Engenheiro Chefe da Comissão de Construção da Nova Capital, desenhou a planimetria 
da nova cidade e toda planimetria, arquitetura e construção nos anos entre 1894 e 1897. 

5     David M. Campista assumiu a Secretaria da Agricultura, comércio e obras públicas de Minas Gerais no 
governo de Afonso Pena, durante o período de 1892 a 1894. 
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Por ocasião dos 200 anos da inauguração da antiga Igreja do Rosário faz-se 

necessário uma discussão a respeito da presença/ausência das populações negras e sua 

movimentação por Belo Horizonte, tendo-se como ponto de partida os dois templos 

atualmente pertencentes à Arquidiocese de Belo Horizonte e já aqui citados, a fim de se 

compreender como se deram os processos de aquisição dos terrenos, as construções dos 

templos, o afastamento das pessoas da igraja após as proibições de Dom Cabral, primeiro 

bispo e arcebispo de Belo Horizonte6 (no caso da Igreja de Nossa Senhora do Rosário), e 

a luta para permanecer no espaço (no caso da Igreja das Santas Pretas) entre os diversos 

grupos e atores envolvidos nesses embates. 

 

3. Na Capela Nossa Senhora do Rosário (1897–1921) 

 

O período em questão engloba a inauguração da Capela Nossa Senhora do Rosário 

até a criação da Arquidiocese de Belo Horizonte, desmembrada da Arquidiocese de 

Mariana, e a chegada de Dom Antônio dos Santos Cabral. Até os dias de hoje, a maioria 

dos habitantes de Belo Horizonte desconhece que a capela situada no cruzamento da Rua 

dos Tamoios com a Avenida Amazonas tem como padroeira Nossa Senhora do Rosário. 

Boa parte dos belo-horizontinos se refere ao templo como capela dedicada a Santo 

                                                           
6   Seu mandato estendeu-se de 1922 a 1967. O papel e atuação de Dom Cabral na arquidiocese será 

abordado mais à frente no texto. 

Figura 2: Largo do Rosário em 1895 

Fonte: APCBH                Acervo: CCNC 
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Antônio, em razão de a Diocese ceder os direitos desta ao Orfanato de Santo Antônio, 

mantido, desde 1911, pela Associação Pão de Santo Antônio. Não obstante a localização 

da igreja do Rosário, situada dentro dos limites da Avenida do Contorno, bem como o 

tombamento de sua fachada e de seu volume pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) em 

1994, esta não se apresenta como um elemento representativo da comunidade negra na 

memória e identidade da cidade. 

Belo Horizonte foi uma cidade planejada e construída a toque de caixa. Entre a 

demolição do Arraial e sua inauguração decorreram apenas três anos. De sua aprovação 

como nova capital à sua ocupação, desdobram-se as mais diversas situações, assim como 

diversas podem ser as formas para buscar compreendê-la enquanto cidade de promessa e 

cidade de concreto, um paradoxo que marca muitas das cidades modernas, que buscam 

na organização do espaço a constituição de um funcionamento eficiente, mas, que com o 

passar dos anos, deixam agigantar os problemas e estabelecem dinâmicas que geram 

exclusão, conflitos e desordenamentos. Irrompem as dissidências e resistências, as 

idealizações e desilusões, as distâncias e aproximações entre o discurso da cidade 

imaginada e a cidade construída e percebida pelos seus habitantes. 

Desde a sua inauguração, a construção dos elementos identitários das populações 

negras de Belo Horizonte foi colocada à margem. Como exemplo, posso citar a devoção 

a Nossa Senhora do Rosário, presente no território desde o século XVIII e que, 

tradicionalmente, está ligada aos descendentes de escravizados. Um templo foi construído 

e dedicado à santa nas imediações da Rua da Bahia com a Rua Timbiras (1819), mas teve 

que ceder o espaço para outros planos da Comissão Construtora da Nova Capital (CCNC) 

e foi deslocada para a interseção da Rua Tamoios com a Av. Amazonas (1897). É possível 

apontar que, após a chegada do primeiro bispo para Belo Horizonte, em 1921, as 

manifestações do Reinado perderam gradativamente sua vinculação com a nova igreja, e 

os festejos passaram a ocorrer fora dos limites da Av. Contorno, prática que se mantém 

no século XXI, reafirmando percepções hegemônicas da elite mineira da época da 

construção da cidade. 

Algo que podemos e devemos nos questionar é sobre a população que habitava 

esses locais antes da chegada dos tratores da modernização, antes do aparecimento da 

Comissão Construtora da Nova Capital, antes, bem antes. Onde, exatamente, viviam os 

habitantes do arraial soterrado pelo asfalto? Onde ficavam suas casas e quais traçados 
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tinham suas ruas? Quantos eles eram e qual era a sua situação socioeconômica? Eram 

negros, brancos, mestiços? Onde se localizavam as construções mais importantes como: 

sede administrativa, correios, cemitérios,igrejas e outras instituições? O Arraial do Belo 

Horizonte já não existe mais, encoberto pelo pavimento e pelos arranha-céus da cidade 

republicana. Dentre os tantos questionamentos que podem ser suscitados sobre o 

cotidiano do local antes da abertura da nova capital dos mineiros, o interesse da pesquisa 

ora em desenvolvimento volta-se para as trajetórias negras. 

Acerca da presença e atuação da Irmandade dos Pretos do Arraial do Belo 

Horizonte pouca documentação foi localizada até o momento. Dentre a encontrada está a 

solicitação de Affonso Pena7 (PENA, 1897, p. 02), então governador do Estado de Minas 

Gerais, em nome da Comissão Construtora da Nova Capital enviada, em 1894, a Dom 

Antônio Benevides8, arcebispo de Mariana, requerendo a demolição da Igreja do Rosário, 

alegando necessidades construtivas do projeto urbanístico em questão. Autorizada a 

demolição, iniciou-se a construção da nova Igreja do Rosário, inaugurada em setembro 

de 1897, antes mesmo da abertura da nova capital.  

A Irmandade dos Pretos celebrou a festa de Nossa Senhora do Rosário no interior 

da nova Igreja do Rosário por quase 30 anos já que, nas primeiras décadas do século XX, 

Dom Cabral decretou a supressão do Reinado em toda a diocese e, em 1927, emitiu  um 

documento pastoral que proibia os festejos do Rosário no interior das igrejas católicas. 

Essa proibição se deu por se considerar os festejos uma prática desviante dos princípios 

norteadores da Reforma Ultramontana (OLIVEIRA; MARTINS, 2011) 

9, contribuindo, 

sobremaneira, com o movimento que afastou a população negra do centro da cidade 

planejada, do miolo da Avenida do Contorno, provocando o deslocamento dessa 

população para as favelas, então no início de sua formação, e para as periferias de Belo 

Horizonte. 

                                                           
7   Affonso Pena nasceu em Santa Bárbara, Minas Gerais. Filho do imigrante português Domingos José 

Teixeira Pena e da brasileira Ana Moreira dos Santos. Foi governador do estado de Minas Gerais entre 
1892 e 1894. Foi durante seu governo que se decidiu pela mudança da capital do estado, de Ouro Preto 
para a Freguesia do Curral d'El Rei, hoje Belo Horizonte. 

8   Antônio Maria Correia de Sá e Benevides (1836-1896) foi bispo de Goiás, por indicação do imperador, 
e mais tarde, sob a proteção da princesa Isabel, foi designado bispo de Mariana, assumindo a diocese 
em 1877 e permanecendo até 1896, o que coincide com o período de construção da nova capital. 

9  O ultramontanismo foi um movimento de origem religiosa que no Brasil ganhou destaque a partir da 
segunda metade do século XIX e que muito influenciou as ações de Dom Cabral na Arquidiocese de 
Belo Horizonte. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1836
https://pt.wikipedia.org/wiki/1896
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O projeto urbanístico elaborado pela Comissão Construtora da Nova Capital não 

previa a permanência da população negra na região central do Arraial pois os ideais 

republicanos interferem nas políticas de ocupação do território. Os contextos social e 

político do período pós-abolição, no final do século XIX, carregavam a perspectiva de 

um pensamento ainda colonizado e eurocêntrico, no qual as trajetórias do sujeito branco 

e masculino parecem ser o único caminho possível para se pensar as dinâmicas do mundo. 

A negligência das autoridades constituídas em relação à população negra interferiu, 

inclusive, na espacialização das devoções negras no enquadramento territorial das 

paróquias de forma diferenciada no interior da Avenida do Contorno, na região suburbana, 

periferias e zona rural de Belo Horizonte. 

 
Figura 3: Capela do Rosário em 1902 na cidade de Belo Horizonte 

 
Fonte: Museu Histórico Abílio Barreto 

 

A ação pastoral da Igreja Católica, protagonizada por Dom Cabral, contribuiu 

ainda mais para o afastamento da população negra da região central (região interna à 

Avenida do Contorno), que se movimentou em direção às regiões suburbanas e  até 

mesmo, em direção às distantes zonas rurais, onde atualmente se encontram as diversas 

igrejas dedicadas a Nossa Senhora do Rosário (nenhuma delas de propriedade da 

Arquidiocese) e as antigas irmandades dos homens pretos, atuais guardas de congado que 

homenageiam Nossa Senhora do Rosário. Neste aspecto aponta-se a não passividade da 

Arquidiocese de Belo Horizonte ao longo de todo esse processo de exclusão da presença 

da população negra do interior da cidade idealizada já que, imediatamente após a 
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inauguração da nova capital, iniciou-se o processo de desmembramento de Belo 

Horizonte e Região Metropolitana dos domínios eclesiásticos da Arquidiocese de 

Mariana10. 

 

4. Nas Irmandades de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos (1921–1986) 
 

As festas dedicadas a Nossa Senhora do Rosário, conhecidas na região como 

festas do Congado - uma manifestação cultural na qual os afrodescendentes rememoram 

e recriam as suas origens africanas através de danças e cânticos, coroam seus reis e rainhas 

e homenageiam seus santos de devoção, afirmando dessa maneira sua identidade de 

negros do rosário, como eles próprios se denominam -, sofreram  perseguições por parte 

da Igreja Católica, justamente a partir da chegada de Dom Cabral. Na década de 1920, o 

bispo, através da carta pastoral “Determinações das Conferencias Episcopais de 1927” 

fez uma declaração sobre os Reinados, expressão pela qual também é conhecido o 

Congado. No documento, Dom Cabral informa: “Lamentamos que não tenham ainda 

desaparecido totalmente os chamados Reinados ou Congados que põem quasi sempre 

uma nota humilhante nas festas religiosas” (DOM CABRAL, 1927). Porém, antes mesmo 

de 1927, a Gazeta de Minas, jornal semanal que circulava na cidade de Oliveira11, 

repercutia as notícias oriundas da capital e noticiava a proibição do Congado por parte de 

Dom Cabral. Assim, em 27 de maio de 1923, registra o jornal: 

 
Estamos informados de fonte mui segura que S. Exa Revma d. Antonio dos 
Santos Cabral, bispo de Belo Horizonte proibiu as festas chamadas de reinado 
que se faziam nessa cidade, por ocasião dos festejos religiosos, em honra a 
virgem do Rosário (CARTA PASTORAL, Memorial da Arquidiocese de Belo 
Horizonte, 1927). 

 

Para compreender como se dá atualmente o contato entre a Igreja Católica e o 

Reinado faz se necessário analisar o período posterior à fundação de Belo Horizonte, 

                                                           
10 Atendendo ao desejo da população, Dom Silvério Gomes Pimenta, arcebispo de Mariana dirigiu o 

movimento para a criação do novo bispado. A Diocese de Belo Horizonte foi criada em 11 de fevereiro 
de 1921, pelo papa Bento XV, a partir de desmembramento  da Arquidiocese de Mariana. Logo após a 
criação da nova diocese foi nomeado bispo Dom Antônio dos Santos Cabral. 

11 A Diocese de Oliveira foi criada a 20/12/1941 pelo Papa Pio XII, desmembrada da Arquidiocese de Belo 
Horizonte. 
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dando enfoque especial ao processo de demolição da antiga Igreja da Irmandade de Nossa 

Senhora do Rosário dos Homens Pretos (1819) e construção, em 1897, da nova Capela 

Curial de Nossa Senhora do Rosário, mais conhecida pelos belorizontinos como Igrejinha 

de Santo Antônio.  Haverá,  na atualidade, na Igreja Católica, alguma prática que se 

assemelhe à política de Dom Antônio dos Santos Cabral, isto é, de proibição à presença 

de manifestações do Reinado nos templos católicos? Uma questão que não 

aprofundaremos aqui neste artigo, mas que se buscará investigar na pesquisa.  

A organização em irmandades foi uma forma de associação encontrada pelos 

católicos leigos e está presente em Minas Gerais desde o século XVIII, muito antes, 

portanto, da inauguração da nova capital. No caso da de Nossa Senhora do Rosário dos 

Homens Pretos, seus integrantes habitavam o interior da região que viria a ser definida 

como o centro da futura capital. Contudo, logo após a sua inauguração, passaram a residir 

nas periferias, expelidos que foram da região central da nova metrópole. As manifestações 

religiosas dessas comunidades negras incomodavam a igreja católica por se tratarem de 

manifestações que em nada se assemelhavam aos ritos canonicamente aceitos por parte 

da hierarquia eclesiástica. Tal medida perdurou até a morte de Dom Cabral, em 1967. 

Inadvertidamente, a atitude de Dom Cabral levou ao fortalecimento da identidade 

dos grupos de Reinado. A  impossibilidade de se fazer as festas do Rosário nos templos 

situados no perímetro da Avenida do Contorno provocou alterações nas práticas religiosa 

das comunidades negras, que resistiram e permaneceram atuantes nas periferias e favelas 

da cidade planejada, nas quais se encontram até os dias atuais. Ali essas populações 

excluídas construíram seus templos, mantendo-se fieis em sua devoção a Nossa Senhora 

do Rosário. 

Sendo assim, pode-se identificar algumas dezenas de templos dedicados a Nossa 

Senhora do Rosário em diversas favelas da capital mineira, muitas das quais acolhem, em 

caráter sincrético e simultâneo, capelas de Nossa Senhora do Rosário, São Benedito, 

Santa Efigênia e São Cosme e São Damião, além de outras manifestações religiosas de 

matrizes africanas, dentre as quais identificamos as de origem no Candomblé, na 

Umbanda e em centros espíritas. 

Uma das implicações dessa forma de concepção da realidade é que poucas vezes 

atentamos para os processos e dinâmicas socioespaciais nos quais negros/negras estejam 

envolvidos. Compreendo que a ciência geográfica tenha se relacionado desta maneira em 
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relação aos grupos étnico-raciais, na medida em que muitas vezes se silencia diante do 

debate acerca de tais questões ou se assume uma postura que muito mais contribui para 

reproduzir a sujeição e a dominação de negros e negras. Alecsandro Ratts (2004), ao 

discutir a presença das questões étnico-raciais na Geografia, denuncia a existência de uma 

desracialização/desetnização do espaço, a qual desconsidera negros e índios, em 

detrimentos dos brancos europeus, e, por conseguinte, não pensa na existência de espaços 

característicos dos dois primeiros. 

Entende-se ser de grande importância, neste artigo, a busca por identificar as 

diversas ações e reações por parte das populações negras diante das políticas de 

urbanização da nova capital, bem como da ação pastoral da Arquidiocese de Belo 

Horizonte. Ao identificar a edificação de diversos templos dedicados a Nossa Senhora do 

Rosário por parte das irmandades de negros nas vilas, favelas e periferias da cidade 

idealizada, é possível pensar em formas de resistência ao modelo higienista que propunha 

a edificação de uma cidade modelo, moderna, limpa, organizada, a exemplo de algumas 

metrópoles europeias e norte-americanas. Os templos erigidos pelos negros já nascem 

desvinculados da autoridade arquidiocesana, mas, em certa medida, mantêm um 

relacionamento amigável com as autoridades eclesiásticas. 

Essa constatação leva a questionar a existência de conexões entre a história da 

espacialização dos negros em Belo Horizonte e os processos de aquisição dos terrenos, 

construção dos templos e permanência das comunidades negras que protagonizaram esses 

processos, sobretudo a partir da edificação das duas igrejas dedicadas a Nossa Senhora 

do Rosário, uma construída em Sabará, em 1713, e a outra edificada no antigo Arraial do 

Belo Horizonte, em 1819, demolida em 1894 e reinaugurada em 1897.  

É possível identificar, ou até mesmo mapear, essa movimentação dos negros se 

deslocando do interior do arraial do Belo Horizonte para as atuais periferias de Belo 

Horizonte. Mesmo antes da abolição, durante a construção da nova capital e ao longo do 

processo de reocupação da nova cidade, pode-se identificar a espacialidade da presença 

negra nesse território. Por meio da análise documental, registramos a presença e atuação, 

desde o início do século XX, no território em que foi estabelecida a nova capital, de 

grupos de famílias negras da Vila Estrela. Também é possível constatar a coerção e 

perseguição de representantes da Igreja Católica, como ficou evidenciado no registro do 

jornal Gazeta de Minas, citado anteriormente. 
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A concentração de pessoas negras nas favelas das regiões centro-sul e oeste de 

Belo Horizonte fica evidenciada no mapa reproduzido abaixo, no qual mais da metade 

das pessoas negras residentes na regional centro-sul moram em áreas reconhecidas como 

Zonas de Especial Interesse Social (ZEIS). Destaca-se também a regional oeste, na qual 

mais de 37% das pessoas negras vivem em ZEIS-1 e ZEIS-3, sendo que, em termos gerais, 

15,75% da população da cidade vivem em ZEIS-1 e ZEIS-3, de acordo com dados do 

Censo 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia  e Estatística (IBGE). 
 

Figura 4: Mapa da ocupação étnico-racial de Belo Horizonte em 2010 

 

Fonte: Lisandra Mara Silva, 2018. 

Há alguma relação entre a ação pastoral da igreja católica em Belo Horizonte a 

partir do final do século XIX e a espacialidade (ocupação do território) da população 

negra no tocante à sua periferização? Para melhor compreender esses processos foi 

necessário uma experiência de imersão nas festas do Rosário, nas associações de redes 

entre grupos e atores participantes das festas de reinado que ainda acontecem nas favelas 

e periferias de Belo Horizonte, pois tais festejos se relacionam com as transformações 

urbanas protagonizadas pela administração pública e apoiadas pelo clero. 

 Assim dito, ressalta-se a percepção da presença da população negra e seu afro-

patrimônio no território, levando em conta a história da cidade e o caminho percorrido 

pelos negros para a manutenção de sua devoção a Nossa Senhora do Rosário e de sua 
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herança cultural e religiosa. Presença anterior à construção da cidade, a prática do 

Reinado não desapareceu com a inauguração da capital. É o que testemunha o jornalista 

e historiador Abílio Barreto em suas memórias registradas em uma publicação da 

Fundação João Pinheiro, ao abordar os primórdios do Arraial do Belo Horizonte: 

 
Na primeira dominga de outubro realiza-se o Reinado ou Reisado, a festa 
favorita dos pretos, os quais atroavam o arraial com seus adufes, tambores, 
sambucas, puítas e reco-recos, dançando em louvor à Nossa Senhora do 
Rosário. Nesse dia, pela manhã, havia missa cantada e, à tarde, efetuava-se a 
cerimônia de deposição dos reis velhos e eleição dos novos, para o ano 
seguinte. (BARRETO, 1995, p. 264) 

 
 
 O registro de Abílio Barreto reforça suposições de entrelaçamentos entre  a 

história da espacialização dos negros em Belo Horizonte, a existência das igrejas católicas 

dedicadas aos santos de devoção das populações negras e os lugares de moradas destas 

na região. A perseguição a práticas religiosas desses grupos resultou no desaparecimento 

da festa em certos períodos. A manifestação reapareceria de forma sistemática apenas na 

década de 1950.  

 Voltamos a atenção para o período a partir do qual a Irmandade de Nossa Senhora 

do Rosário dos Homens Pretos inaugurou a Igreja Nossa Senhora do Rosário (1819), 

passando pelo processo de solicitação e autorização de sua demolição (1897), pela criação 

da nova Arquidiocese de Belo Horizonte (fevereiro de 1921) e chegando à publicação da 

Carta Pastoral de Dom Cabral, em 1926, que enfoca a Festa do Rosário, organizada e 

protagonizada pelas irmandades de negros, sempre em homenagem a Nossa Senhora do 

Rosário, culminando na proibição de que esta continuasse a ser celebrada no interior das 

igrejas católicas da Arquidiocese de Belo Horizonte, então sob sua jurisdição. 

 

5. Na Capela Maria Estrela da Manhã (1986 – 2018) 

 
 

Processo muito semelhante à expulsão dos festejos do Rosário promovida por 

Dom Cabral, em 1927, viria a se repetir, décadas depois, no Aglomerado Santa Lúcia12, 

                                                           
12   Aglomerado Santa Lucia é um conjunto de favelas da Zona Sul de Belo Horizonte, com uma população 

de 16.914 habitantes (de acordo com o último censo da prefeitura), 3.848 residências e uma área total 
de 477 000 metros quadrados. 
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mais especificamente na Vila Estrela, tendo por sujeito da ação um grupo de mulheres. 

As mulheres da Vila Estrela  empreenderam uma luta ao longo de anos, e ainda hoje atuam 

no sentido de garantir sua permanência em um espaço religioso  definido por elas como 

sendo uma “igreja de verdade”, igreja esta construída na fronteira entre os bairros São 

Pedro, Santo Antônio e Vila Estrela. 

A Capela Maria Estrela da Manhã, propriedade da Arquidiocese de Belo 

Horizonte, é a realização do sonho de um grupo de mulheres da Vila Estrela que buscaram 

construir ali, debaixo de uma gameleira, uma “igreja de verdade” que fosse bem diferente 

do antigo barracão onde elas vinham se reunindo desde os anos 1970 para conversar, 

cozinhar, conversar, costurar e rezar. O antigo barracão pertenceu a Dona Zuleica, a 

mesma que plantou a majestosa gameleira, árvore frondosa que recebe e acolhe a todos 

até hoje. A partir de levantamentos feitos para a pesquisa, constatou-se que, em meados 

da década de 1980, o sacerdote católico padre José Muniz dava assistência pastoral e 

espiritual a esse grupo de mulheres, ao mesmo tempo em que respondia pela Paróquia 

Menino Jesus, do Bairro Santo Antônio. 

Não é possível precisar exatamente quando o grupo passou a utilizar o antigo 

barracão, mas os indícios são de que isso ocorreu no período imediatamente posterior à 

transferência do padre José Muniz, que esteve à frente da Paróquia Menino Jesus entre 

março de 1965 e janeiro de 1986, período em que arrecadou, junto aos frequentadores da 

paróquia, os recursos financeiros necessários para adquirir o terreno e o barracão, 

localizado no número 708 da Rua Santo Antônio do Monte, no limite entre o bairro Santo 

Antônio e a Vila Estrela. O terreno foi negociado com a então proprietária, Dona Zuleica, 

uma das fontes da  pesquisa que embasa este artigo. 

O grupo de mulheres que se reunia no local não abandonou o barracão e jamais 

foi importunado por ninguém  no sentido de ter que renunciar ao local . Em fevereiro de 

2000 este pesquisador, na condição de religioso, veio transferido da Paróquia Santíssima 

Trindade, no bairro Gutierrez, para assumir a Paróquia Nossa Senhora do Morro, ocasião 

em que tomou conhecimento da tentativa de remoção do grupo de mulheres da Vila 

Estrela. Contatou-se o padre responsável pela Paróquia Menino Jesus, padre José Leite, 

que havia atuado naquela comunidade de 1995 a 2001. Mesmo afirmando não estar a par 

da situação, o padre se dispôs a intervir em nosso favor. Algumas semanas depois do 
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contato inicial com o padre José Leite, a Ação Social Menino Jesus providenciou a 

transferência da escritura do terreno. 

 

6.  Na iconografia da Igreja das Santas Pretas 

7.  
 

A história vivida pelas populações negras de Belo Horizonte precisava ser 

eternizada, assim como as muitas memórias registradas. As entrevistas e o contato direto 

com o Grupo de Mulheres da Vila Estrela levaram à necessidade de traduzir tais registros 

na forma de um afresco de 110 metros quadrados na Capela Maria Estrela da Manhã. O 

projeto iconográfico foi idealizado pelo autor deste artigo, enquanto a execução das 

pinturas ficou a cargo dos artistas Cleiton Gomes da Silva (pernambucano) e Marcial 

Ávila (mineiro), que trabalharam juntos nas 14 cenas que compõem o mural. As cenas 

narram, cronologicamente, a história de Maria, mãe de Jesus, e seguem uma liturgia 

católica que celebra, durante o período da Quaresma, as sete (7) Dores de Nossa Senhora, 

e durante o período da Páscoa, as sete (7) Alegrias de Maria. O cenário da Igreja das 

Santas Pretas é a favela com as “tintas” do cotidiano: casas, capelas, bares, vegetação, 

ruas e becos. Todo o processo de pintura, iniciado em junho de 2015, demorou um total 

de 34 meses, sendo a solene inauguração no dia 18 de maio de 2018. 

 
Figura 5: A Igreja das Santas Pretas - XIV Cena, VII Alegria de Maria: Sá Rainha no Céu.  

Artistas: Cleiton Gos e Marcial Ávila. Ano: 2018. 
 

 

Fonte: Marco Mendes                     Acervo: Museu dos Quilombos e Favelas Urbanos 
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A urgência na execução dos painéis muitas vezes seguiu a inexorável realidade 

que constitui a nossa existência: somos seres finitos, caminhamos para a morte como 

única certeza que temos ao nascer. O afresco registrou 14 histórias do Grupo de Mulheres 

da Vila Estrela, ou seja, 14 mulheres que foram homenageadas na Igreja das Santas Pretas. 

Seis delas já faleceram (Tia Ia, Dona Generosa, Tia Neném, Tia Santa, Marilda e Dona 

Tina), enquanto oito permanecem ativas (Tereza, Emerenciana, Dona Jovem, Maria 

Rodrigues, Josemeire, Sônia, Marta Maria e Maria Marta). 

 

Primeira Alegria: O anúncio do Anjo a Nossa Senhora 

Homenageada: Maria da Conceição Fróis (Tia Ia) 

 

Do Evangelho de São Lucas, a citação "Porque para Deus nada é impossível". Na 

cena bíblica, o Anjo Gabriel, vestido de congadeiro, anuncia para Maria que ela será a 

mãe do Salvador. Na Vila Estrela, a Tia Ia confirma para o Grupo de Mulheres que através 

da fé ela mesma havia alcançado graças. Portadora de uma deficiência física, estimulava 

suas amigas do grupo para que não desanimassem e dizia que “um dia a nossa Igreja vai 

ficar pronta” (FRÓIS, 2000 a 2011). 

 

Segunda Alegria: Visita de Maria a Santa Isabel 

Homenageadas: Tereza e Dona Generosa 

 

De acordo com o Livro de Tombo da Paróquia Nossa Senhora do Morro, a data 

escolhida para a instalação da paróquia foi a da festa da Anunciação, justamente porque 

Maria, quando diz sim ao projeto de Deus, sobe o morro para servir à sua prima Isabel, 

que é idosa e está no sexto mês de gravidez. Assim, também, Nossa Senhora, Mãe da 

Igreja, deveria subir o morro para servir os pobres. 

 

Terceira Alegria: O Nascimento de Jesus 

Homenageadas: Tia Neném e Emerenciana 

 

Tia Neném, princesa negra da Vila Estrela, por muitos anos sentou-se em seu 

‘trono de princesa’, na laje da sua casa. Em muitas ocasiões suas amigas tiveram a 
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oportunidade de compartilhar com ela momentos agradáveis no alto da laje, muito 

semelhante à atitude de Nossa Senhora da Natividade, aqui representada pela Tia Neném, 

que é considerada como aquela que “fez nascer” o grupo de mulheres da Vila Estrela em 

torno do altar e do fogão.  

 

Primeira Dor: A profecia de Simeão sobre Jesus 

Homenageada: Dona Santa (Tia Santa) 

 

Evangelho de Lucas 2, 34-35. Nossa vida, assim como a vida de Maria, é marcada 

por alegrias e dores. Tia Santa narra que, um dia, ao chegar na “Igrejinha”, encontrou 

afixada uma faixa de “Vende-se”. O susto foi tão grande, narrou ela, que “foi como se 

uma espada tivesse atravessado o meu coração” (SANTA, 2002). 

 

Segunda Dor de Maria: A fuga da Sagrada Família para o Egito 

Homenageada: Jovenira (Dona Jovem) 

 

Evangelho de Mateus 2, 13-21. Na Fuga para o Egito narramos o dia em que Dona 

Jovem se mudou para a sua casa nova, distante do Aglomerado Santa Lúcia, motivo de 

grande tristeza para o Grupo de Mulheres. Por vários anos ela foi a coordenadora do 

grupo, cuidando do fogão e preparando o chá. Na Vila Estrela, altar e fogão se completam. 

 

Terceira Dor de Maria: O desaparecimento do Menino Jesus.  

Homenageada: Maria Rodrigues 

 

Evangelho de Lucas 2, 41-51. No desaparecimento do Menino Jesus é feito um 

paralelo com a angústia de Maria Rodrigues no período em que seu filho desapareceu. Na 

época, ela saía pelas ruas da região pregando cartazes com a foto do filho, pedindo que 

ele voltasse para casa. 

 

Quarta Alegria de Maria: Jesus entre os doutores. 

Homenageada: Josemeire Alves 

 



   
 

 
REAPCBH – Revista Eletrônica do Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte, v. 6, n. 6, dezembro de 
2019- ISSN: 2357-8513 

219 
 

Paralelo entre a cena de Maria e José, que encontram o Menino Jesus entre os 

doutores, e a Dra. Josemeire, que representa Maria, mãe de Jesus. Ela é a mulher vestida 

de sol, totalmente e eternamente protegida por Deus. 

 

Quarta Dor de Maria: Maria e Jesus a caminho do Calvário 

Homenageada: Sônia 

Evangelho de Lucas 23, 27-31. Na cena, Sônia representa Nossa Senhora do 

Encontro, com um véu de sete estrelas que cobre sua cabeça, simbolizando as sete dores 

vividas por Maria. Jesus, a caminho do Calvário, consola Maria, sua mãe, e as mulheres 

de Jerusalém dizendo: “Não choreis por mim, choreis por vós mesmas e por vossos 

filhos”. É a representação de Nossa Senhora das Dores, imagem que traz sete espadas no 

coração (representando as sete Dores de Maria). 

 

Quinta Dor de Maria: Maria observa a morte de Jesus 

Homenageadas: Todas as mulheres negras 

 

Quinta Dor: Maria observa a morte de Jesus. Evangelho de João 19, 25-27. 

Enquanto Maria contempla o sofrimento de seu Filho na cruz as mulheres contemplam 

seus filhos também crucificados. Nesta cena, decidiu-se por não representar nenhuma das 

14 mulheres especificamente, evitando, assim, constrangimentos por parte daquelas que 

tiveram seus filhos assassinados. 

 

Sexta Dor: Maria recebe o corpo do filho em seus braços 

Homenageada: Dona Marta Maria 

 

Evangelho de Mateus 27, 55-61. Maria recebe o corpo do filho. Nossa Senhora da 

Piedade é representada por Dona Marta, uma homenagem a todas as mulheres que 

acolhem em seus braços os corpos assassinados de seus filhos. Na cena, Jesus é 

representado por dois jovens do Aglomerado Santa Lúcia, ambos com o mesmo nome, 

Ari, assassinados como tantos outros jovens negros e favelados. 

 

Sétima Dor: Maria observa o filho ser depositado no sepulcro 

Homenageados: Marilda e Padre José Muniz 
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Evangelho de Lucas 23, 55-56. Na entrada da antiga Igrejinha a placa de “Vende-

se”. Quando as mulheres buscaram apoio de Dom Werner Zimbembrock, bispo auxiliar 

de Belo Horizonte no período de 1988 a 1994, ele determinou que elas devolvessem o 

terreno para o legítimo proprietário, a Ação Social Menino Jesus, do bairro Santo 

Antônio. Nesse momento elas optam por resistir, desobedecem ao bispo e permanecem 

no terreno. 

 

Quinta Alegria: A Ressurreição de Jesus 

Homenageada: Dona Tina 

Evangelho de João, capítulo 20. Na cena da ressurreição a homenageada é a Dona 

Tina, que sempre cuidou do jardim da Igrejinha da Vila e, agora, da nova Igreja das Santas 

Pretas. A cena bíblica da ressurreição acontece em um jardim, onde Jesus desenvolve um 

diálogo com Maria Madalena, representada pela Dona Tina, falecida em 2016, os dois 

anjos, vestidos de congadeiros, são representados pelos dois pintores da capela, Cleiton 

Gos e Marcial Ávila. 

 

Sexta Alegria: Pentecostes 

Homenageados: As 14 mulheres, Dona Mariana e o Padre Mauro 

 

Na Igreja das Santas Pretas a cena acontece na cozinha que foi transformada em 

capela, na qual o grupo se reúne para cozinhar e rezar. Pentecostes narrado com a presença 

das Mulheres da Vila Estrela, entre elas Maria Estrela da Manhã, e o bispo dom Werner, 

de costas, em atitude de quem não interferiu na decisão delas de permanecer no terreno 

invadido, o que garantiu a edificação do templo e o desenrolar de suas histórias, sempre 

de mãos dadas com Nossa Senhora e conduzidas pelo Espírito Santo de Deus. 

 

Sétima Alegria: A Coroação da Virgem 

Homenageada: Dona Maria Marta 

 

O rosto da virgem é inspirado no rosto de Dona Martinha, Rainha Conga de Santa 

Efigênia, representando assim todas as mulheres da Vila Estrela que foram capazes de 
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resistir às intempéries que a vida lhes impôs e que, mesmo assim, nunca perderam a 

esperança, foram sempre rainhas de suas próprias vidas. Lá do céu a doce senhora envia 

flores, uma alusão a um dos cantos mais conhecidos dos grupos de congado: “Tá caindo 

fulô, eh, tá caindo fulô. Tá caindo fulô, eh, tá caindo fulô. Lá do céu, cá na terra, oh lê lê, 

tá caindo fulô. Tá caindo fulô, eh, tá caindo fulô...”. 

 

 

8. Senhor padre, abre a porta! 
 

 Duzentos anos de lutas e resistências do povo negro em Belo Horizonte. Não há 

porque se surpreender com o silêncio em torno de uma merecida comemoração pelo 

bicentenário de um templo que não existe mais, soterrado, desde 1897, sob o asfalto da 

cidade dos brancos. Os corpos negros dos irmãos do Rosário também estão sepultados 

ali, no mesmo lugar em que foi construída a primeira e única Igreja de Nossa Senhora do 

Rosário dos Homens Pretos. O cruzamento da Rua da Bahia com Rua dos Timbiras é um 

cemitério abandonado também. O antigo Largo do Rosário não ouve mais os tambores e 

os novos moradores não reverenciam mais a Senhora dos pretos, ali não se celebra mais 

a Santa Missa onde eram reverenciados os santos e santas pretos, onde se reverenciavaos 

antepassados.  

A missa dos pretos, que atualmente é celebrada em homenagem à Senhora do 

Rosário, ainda depende da boa vontade dos padres, que decidem se acolhem ou não as 

irmandades em suas igrejas. A Missa Conga, como alguns se referem às celebrações que 

têm a presença das irmandades do Rosário, põe em diálogo a liturgia da igreja católica e 

a religiosidade popular. As guardas se preparam para entrar na igreja e o passado – tão 

presente – traz à lembrança as portas do templo, sempre fechadas aos fiéis de pele negra. 

O capitão da guarda faz o lamento, e perto dele permanece um jovem, que será 

futuramente o conhecedor das palavras sagradas. É assim que a Gunga13 se perpetua, pela 

própria consciência da necessidade do ensinamento às gerações mais jovens. Cessando o 

                                                           
13 A gunga é um instrumento usado nas Congadas pelo Brasil mineiro e sudoestino afora. Com a gunga 

amarrada ao tornozelo os escravos fugidos eram mais facilmente descobertos. Hoje em dia a gunga é 
um instrumento de liberdade e identidade, um símbolo de cultura e orgulho dos irmãos e irmãs negras 
do Brasil, marcando o ritmo e a beleza de uma festa tão rica e simbólica quanto a congada. 
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lamento, a voz de outro capitão faz-se forte e clara, lembrando que a igreja é de Deus e 

que a missa será celebrada pelo Rei Eterno:  

 
O sô padro abre a porta. O! Que o nego qué entrá.  

Qué ouvi a santa missa, que o Padro Eterno vai celebrá. 

   

 O canto acompanha a porta que se abre, par a par, para a entrada dos negros: 

simbolicamente, os escravos entram primeiro. Entram o reino coroado, as guardas e o 

povo. Os primeiros bancos da igreja são ocupados pela corte e autoridades, a guarda de 

Congo à direita do altar e a guarda de Moçambique à esquerda. Segue a liturgia da Igreja 

Católica, sendo que os cantos das guardas pontuam os momentos: Evangelho, Ofertório, 

Saudação entre os fiéis, Comunhão e Encerramento, com os congadeiros e congadeiras 

mantendo sempre os olhos fixos na Senhora do Rosário. 

Desde as minhas primeiras experiências como celebrante das missas para as 

guardas de Congado, algo que sempre me marcou, profundamente, é o momento em que 

o Povo do Reinado chega à porta da igreja e começa a cantar o “Lamento Negro”. As 

diversas guardas formam o cortejo e caminham em direção à igreja, quase sempre com 

muito atraso em relação à hora combinada. De acordo com o estabelecido previamente 

entre o celebrante e o Capitão Regente, que atua como mestre de cerimônia, o padre deve 

permanecer no interior da igreja, com as portas fechadas, enquanto alguma guarda canta, 

em forma de lamento, suas memórias acorrentadas em África, sufocadas nos porões dos 

navios negreiros, chicoteadas nas vilas e favelas, omitidas nas escolas e invisibilizadas na 

ausência de políticas públicas que promovam ações afirmativas reparadoras nessa 

Afroameríndia manchada do sangue dos nossos filhos mortos e pela Paz ferida. 

 

Conclusão 

 

Hoje é possível dizer que quase me acostumei com os olhares dos Congadeiros 

quando a porta vai se abrindo lentamente... Olhares curiosos, sondando o interior da 

igreja, buscando o altar, buscando referências, buscando por Nossa Senhora do Rosário. 

Me emociono quando nossos olhares se cruzam e, só então, a surpresa, ao verem que o 

“Senhor Padre” de hoje também tem suas origens ancestrais em África. Choro ao 
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reconhecer que que ali estão irmãos meus irmãos, que nossos antecipados chegaram aqui 

em navios negreiros, e que desde então nunca tivemos vida fácil.  

Quero dizer para eles que o “Senhor Padre” de hoje é preto também, e sabe muito 

bem o que é ficar lamentando do lado de fora, esperando para ver seu povo negro ocupar 

as vagas, não somente das penitenciárias, mas, principalmente, das universidades. O 

“Senhor Padre” de hoje também é preto e sabe muito bem que um povo que não valoriza 

a sua história e não luta para manter vivas suas memórias está fadado ao esquecimento. 

Se eu pudesse responder hoje, ao “Lamento Negro” do povo dos Reinados, eu cantaria: 
 

Sê bem-vindo, Povo Negro. Vamos juntos celebrar! 

Essa aqui é vossa Casa. Esse Padre, deixa entrar. 

Vamos ouvir a Santa Missa, vamos juntos celebrar. 

Vem louvar Nossa Senhora e o Povo Negro abençoar! 
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“SÚDITOS DO EIXO”: EMPREGADORES E TRABALHADORES ITALIANOS 
EM BELO HORIZONTE DURANTE A SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

 

“SUBJECTS OF THE AXIS”: ITALIAN EMPLOYERS AND ITALIAN 
WORKERS IN BELO HORIZONTE DURING WORLD WAR II 

 

Patrícia Costa de Alcântara* 

 

RESUMO 
Por meio da análise de processos trabalhistas tramitados entre 1939 e 1945, o artigo 
analisa os conflitos vividos por patrões e empregados italianos em Belo Horizonte durante 
a Segunda Guerra Mundial. Após o rompimento das relações diplomáticas do Brasil com 
os países do Eixo e a subsequente declaração de guerra à Alemanha e à Itália os imigrantes 
italianos (assim como japoneses e alemães) foram identificados como potenciais “súditos 
do Eixo”. A crescente xenofobia teve reflexos nas relações estabelecidas entre patrões 
imigrantes ou descendentes de imigrantes e empregados nacionais e vice-e-versa, o que 
originou dissídios trabalhistas pautados pela distinção entre brasileiros e estrangeiros, 
permeados por nacionalismo e discriminação. Foi possível trazer à tona as situações 
vividas por esses sujeitos a partir de seus depoimentos, das argumentações da parte 
contrária, dos depoimentos de testemunhas e das considerações dos magistrados da recém 
instalada Justiça do Trabalho. 
 

Palavras-chave: Relações de trabalho. Segunda Guerra Mundial. Italianos. 

 

ABSTRACT 
From the analysis the labor lawsuits were filed between 1939 and 1945, the paper 
analyzes the conflicts experienced by Italian employers and italian workers in Belo 
Horizonte during World War II. After the disruption of Brazil's diplomatic relations with 
the Axis countries and the subsequent declaration of war to Germany and Italy, the Italian 
(as well as Japanese and German) immigrants, were suposed as the “subjects of the Axis". 
Increasing xenophobia has reflected in the relations between immigrants or immigrant 
descendants and national employees and vice versa, it originated labor disputes based on 
the distinction between Brazilians and foreigners, imbued by nationalism and 
discrimination. It was possible to bring up the situations experienced by these individuals 
from their statements, arguments from the opposing party, testimony from witnesses and 
the magistrates considerations of the recently installed Labor Justice. 
 
Keywords: Labor relations. World War II. Italians. 
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A ideia de raça fez parte dos princípios que embasaram a política de colonização 

no Brasil desde seus primórdios. Após a proibição do tráfico de escravizados para o 

Brasil, a elite intelectual brasileira passou a apontar a imigração europeia como solução 

para o problema da escassez de mão de obra na lavoura e como fonte de trabalho 

especializado. Além disso, a medida era vista como alternativa para a melhoria dos 

componentes “raciais” da população brasileira através do branqueamento, pois causaria a 

paulatina supressão da presença negra e indígena (SEYFERTH, 2002). 

A Constituição de 1891 garantia a brasileiros e estrangeiros liberdade de 

pensamento, organização e expressão. No entanto, durante a Primeira República, os 

trabalhadores imigrantes não possuíam a maior parte dos direitos concedidos aos 

brasileiros. Apesar de serem raros os tratados internacionais no sentido de garantir os 

direitos sociais desses trabalhadores, os governos brasileiro e italiano estabeleceram 

acordos que foram regulados, por exemplo, pelo Decreto nº 16.051, de 26 de maio de 

1923 (VISCARDI, 2010). A prescrição incentivava a emigração de ambos os países; 

previa o tratamento igualitário entre os trabalhadores das duas nacionalidades; 

determinava a obediência dos patrões brasileiros às condições de trabalho estabelecidas 

pelo Comissariado Geral da Emigração Italiana e autorizava a organização de 

cooperativas urbanas e rurais pelos imigrantes (Ibidem).  

A existência desses acordos é uma expressão da preferência dada aos imigrantes 

italianos, que tiveram destaque no cenário nacional. Considerados aptos às novas 

configurações das relações de trabalho e de fácil assimilação cultural, eles apresentavam 

condições fundamentais ao ideal de miscigenação associado à imigração branca. 

(TRENTO, 1989).  

Durante a “Era Vargas” o Estado adotou uma atitude mais restritiva com relação 

à imigração. Em 12 de agosto de 1931 foi promulgado Decreto nº 20.291, conhecido 

como a lei dos dois terços ou “lei de nacionalização do trabalho”. Com exceção dos 

estabelecimentos que empregassem estrangeiros na lavoura, pecuária e indústrias 

extrativas, os brasileiros natos deveriam ocupar pelo menos dois terços de todas as 

categorias existentes entre os empregados de qualquer estabelecimento e sindicato 

nacionais. Os salários de estrangeiros não poderiam ser superiores às remunerações dos 

brasileiros que exercessem as mesmas funções e, em caso de necessidade, a dispensa de 
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estrangeiros deveria preceder a de trabalhadores nacionais de mesma categoria. 

Entretanto, os estrangeiros residentes no país há mais de 10 anos, possuidores de cônjuges 

e filhos brasileiros, seriam equiparados a brasileiros natos para fim de direitos trabalhistas 

– ponto profundamente alterado depois da declaração de guerra brasileira à Alemanha e 

à Itália1. 

A lei dos 2/3 não foi iniciativa pessoal ou direta de Getúlio Vargas, mas resultado 

do debate de uma Assembleia Nacional Constituinte composta por parlamentares que 

possuíam argumentos pautados pela ideologia do branqueamento e concepções eugênicas 

sobre as chamadas questões etnológicas. Alguns deputados apresentaram emendas 

diversas com o intuito de proibir ou restringir as correntes imigratórias “indesejáveis”. 

Estas propostas tiveram em comum o apelo pela exclusividade ou preferência a elementos 

da raça branca que pudessem contribuir para o clareamento da população nacional e a 

repulsa à imigração africana e dos povos asiáticos ou “amarelos” (GERALDO, 2009). 

O artigo 113 da Constituição de 1934 assegurava direitos relativos “à liberdade, à 

subsistência, à segurança individual e à propriedade” a brasileiros e estrangeiros 

residentes no Brasil, por serem “todos iguaes [sic] perante a lei”. Contudo, concedia à 

União o direito de expulsar do território nacional “os estrangeiros perigosos à ordem 

pública ou nocivos aos interesses do paíz [sic].”. Como garantia da proteção social do 

trabalhador nacional e dos interesses econômicos do país, os parágrafos 6º e 7º do artigo 

121 da mesma carta constitucional proibiram a diferença salarial baseada em idade, sexo, 

estado civil ou nacionalidade e estabeleceram que a entrada de imigrantes poderia sofrer 

quaisquer restrições necessárias “à garantia da integração ethnica [sic] e capacidade 

physica [sic] e civil do immigrante [sic].”. Foram então estabelecidas quotas anuais para 

as correntes imigratórias de cada país e vedada a concentração de estrangeiros em 

qualquer região do território nacional, “devendo a lei regular a seleção, localização e 

assimilação do alienígena2”.  

O Decreto-lei nº 406, de 04 de maio de 1938, dispôs sobre a entrada e acomodação 

de estrangeiros no país: não seria permitida a entrada, em caráter permanente, de 

estrangeiros sem saúde física ou mental; imorais; viciados; indigentes; vagabundos; 

ciganos ou com “conduta manifestamente nociva à ordem pública, à segurança nacional 

                                                           
1 A declaração de guerra do Brasil contra o Japão ocorreu apenas em 5 de junho de 1945. 
2 Termo utilizado no texto legal para se referir aos estrangeiros. 
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ou à estrutura das instituições.”. O Estado poderia “limitar ou suspender, por motivos 

econômicos ou sociais, a entrada de indivíduos de determinadas raças ou origens, ouvido 

o Conselho de Imigração e Colonização.”. Foi proibido que imigrantes agricultores ou 

técnicos rurais abandonassem a profissão durante o período de 4 anos consecutivos 

contados a partir da data do seu desembarque. Qualquer mudança de emprego ou 

domicílio nesse espaço de tempo deveria ser notificada ao Conselho de Imigração e 

Colonização para que um novo registro de imigrante fosse efetuado pelas autoridades 

policiais. Os empregadores deveriam registrar a data de desembarque, a nacionalidade e 

o caráter da admissão no território nacional de todos os trabalhadores estrangeiros. 

Nenhum estrangeiro admitido em caráter temporário poderia ser empregado. Os 

imigrantes aceitos em caráter permanente deveriam provar a entrada e a permanência 

regular no Brasil antes que suas carteiras profissionais fossem assinadas. 

Aproximadamente três meses depois, o Decreto nº 3.010 acrescentou que qualquer 

estrangeiro que desejasse vir ao Brasil (em caráter permanente ou temporário) deveria 

“apresentar declaração oficial de que poderá regressar em qualquer época, sem 

impedimento algum, ao país onde tem residido” e proibiu que desembarcassem aqui 

estrangeiros “anarquistas, terroristas e congêneres”. 

Alguns dias antes do início da Segunda Guerra Mundial, o Decreto-lei nº 1.545, 

de 25 de agosto de 1939, define que todos os órgãos públicos federais, estaduais e 

municipais deveriam contribuir para a adaptação em solo nacional dos brasileiros 

descendentes de estrangeiros. Assim como nos Decretos-lei nº 406 e nº 3.010 de 1938, o 

ensino da língua portuguesa e da história do Brasil obtiveram centralidade. O patriotismo 

e o nacionalismo deveriam ser incentivados por meio de festividades que teriam como 

objetivo a “formação de uma consciência comum”. 

A guerra trouxe, no entanto, alterações para o status dos trabalhadores imigrantes 

e nacionais. Os imigrantes, antes mão de obra cobiçada por suas características 

profissionais e raciais, passaram a ser vistos com desconfiança ao passo que a população 

e a cultura nacionais foram valorizadas. 

 Em janeiro de 1942, por determinação da III Reunião de Consultas dos Ministros 

das Relações Exteriores das Repúblicas Americanas, realizada no Rio de Janeiro, o Brasil 

rompe relações diplomáticas com as potências do Eixo e providencia o fechamento dos 

jornais, agências e instituições japonesas, alemãs e italianas no país. Após uma série  de 
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afundamentos de navios brasileiros por submarinos alemães, Vargas emite em 11 de 

março de 1942 o Decreto-lei nº 4.166, que determina que, frente a “atos de agressão”, “os 

bens e direitos dos súditos alemães, japoneses e italianos” residentes no Brasil, pessoas 

físicas ou jurídicas, poderiam ser confiscados para compensar os prejuízos que os países 

do Eixo causassem ao Estado e aos brasileiros. Verifica-se assim, mesmo antes da entrada 

oficial do país na guerra, um tratamento governamental aos “súditos do Eixo”3 que é 

degradante e, ao mesmo tempo, oposto àquele concedido aos “soldados da produção”4.  

Paulatinamente houve a “substituição do ‘branqueamento’ pela ‘democracia 

racial’ como referência ideológica hegemônica para as diversas formas de ação estatal 

que visavam constituir física e simbolicamente, um ‘povo brasileiro’.” (FORTES, 2015). 

Afinal, era preciso superar uma dupla ambiguidade: o Brasil vivia a ditadura do Estado 

Novo enquanto lutava com os Aliados pela defesa da democracia e era um país 

extremamente racista se mobilizando contra doutrinas de supremacia branca 

nazifascistas. 

Além disso, por meio de sua atuação contra a Alemanha nazista, a União das 

Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) ganhava espaço na política internacional e 

cresciam as tensões entre capitalismo e comunismo. Essas mudanças acarretaram a 

necessidade de uma maior proximidade entre Estado e classe trabalhadora, para que a 

implementação de direitos sociais ocorresse dentro dos limites do capitalismo. A criação 

de inimigos internos e externos foi extremamente útil a esse projeto. 

A guerra tornou-se um elemento importante na construção de fronteiras não só 

territoriais, mas também ideológicas que fortaleceram a “comunidade imaginada” da 

nação (ANDERSON, 2008). Durante o período beligerante os interesses nacionais 

deveriam prevalecer sobre os interesses de classes e os brasileiros não deveriam se 

preocupar apenas com a atuação dos inimigos nazifascistas noutros continentes. Em 

território nacional poderiam existir “quintas-colunas”, sabotadores e espiões a serviço do 

Eixo. A população civil deveria participar de um combate interno aos elementos nocivos, 

que deveriam ser denunciados às autoridades locais. Até mesmo brasileiros que 

manifestassem “ideologias alheias aos interesses da pátria” ou se recusassem a colaborar 

                                                           
3 Durante a guerra foram designados “súditos do Eixo” italianos, japoneses e alemães, assim como seus 
descendentes. A alcunha era utilizada tanto nos textos oficiais quanto pela população de uma forma geral.  
4 Convocados pelo governo a colaborar com o esforço de guerra através do trabalho nas fábricas, os 
trabalhadores civis eram constantemente referidos como “soldados operários” ou “soldados da produção”. 
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com o esforço de guerra poderiam ser delatados5. No entanto, sem dúvidas, os principais 

suspeitos eram os imigrantes e descendentes de imigrantes alemães, italianos e japoneses. 

Em Belo Horizonte não foi diferente. A construção da cidade demandou a 

contratação de operários e obreiros especializados para trabalharem em sua edificação 

(LE VEN; NEVES, 1996), dentre os quais muitos eram imigrantes estrangeiros, “já que 

a cidade estava sendo implantada no momento de expansão da vinda desses indivíduos 

para o Brasil” (BOTELHO, 2007, p.11). Durante a guerra, a discriminação ganhou 

grandes proporções na capital, tendo sido a causa da demissão de vários empregados 

identificados por seus patrões como “súditos do Eixo”. Como protesto ao afundamento 

de navios brasileiros por submarinos alemães, no dia 19 de agosto de 1942 houve 

episódios de depredação de propriedades de “eixistas”, o que causou mais demissões. 

Tanto empregadores quanto empregados recorreram à Justiça do Trabalho para 

assegurarem seus direitos frente ao ocorrido.  

Os conflitos étnicos perpassaram as relações trabalhistas de forma tão intensa que 

o Conselho Regional do Trabalho (CRT), antes de iniciar os julgamentos previstos para 

o dia 21 de agosto de 1942, aprovou por unanimidade de votos a necessidade de informar 

ao Conselho Nacional do Trabalho (CNT) “[...] a necessidade de se solucionarem as 

questões surgidas entre súditos das nações do Eixo e Brasileiros, tendo em vista os altos 

interesses do País” (Proc.: 01/107/1942, p. 101). Tais “questões” envolveram desde 

xenofobia tácita e agressões verbais até violência física generalizada, como nos episódios 

de depredação. Parte significativa dos processos trabalhistas levados às Juntas de 

Conciliação e Julgamento (JCJ)6 de Belo Horizonte por discriminação ou xenofobia 

foram impetradas por italianos, já que a corrente migratória italiana foi preponderante 

também em Minas Gerais (ANASTASIA, 1987; MONTEIRO, 1973).  

Antes do rompimento das relações diplomáticas com as nações do Eixo em 28 de 

janeiro de 1942 e da declaração de guerra do governo brasileiro à Alemanha e à Itália, 

                                                           
5 O Decreto-lei nº 4.937, de 9 de novembro de 1942, por exemplo, determinava que qualquer trabalhador 
nacional ou estrangeiro seria “considerado desertor e como tal julgado pelas leis em vigor” caso faltasse ao 
trabalho por mais de oito dias e sem justa causa nos estabelecimentos fabris que os Ministérios da Guerra, 
da Marinha e da Aeronáutica indicassem como necessários à indústria bélica do país.   
6 As Juntas de Conciliação e Julgamento eram os órgãos responsáveis pela solução das causas trabalhistas         
individuais e foram criadas pelo Decreto nº 22.132, de 25 de novembro de 1932. Em 1941 tornaram-se os 
tribunais de primeira instância da Justiça do Trabalho, composta também pelos tribunais de segunda, os 
Conselhos Regionais do Trabalho, e de terceira instância, o Conselho Nacional do Trabalho. 
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oficializada pelo Decreto nº 10.358, de 31 de agosto de 1942, o governo brasileiro já 

vinha se aproximando das Forças Aliadas (MCCANN, 1995). O ataque japonês à base 

naval de Pearl Harbor, no Havaí, em 7 de dezembro de 1941, e a consequente declaração 

norte-americana de guerra ao Eixo tiveram reflexos nas relações de trabalho no Brasil e 

em Belo Horizonte, mesmo que o país ainda não estivesse oficialmente no conflito. 

A Companhia Força e Luz de Minas Gerais demitiu trabalhadores de 

nacionalidades “eixistas” naquele mesmo mês e ano. Alvico Nasckio, japonês, e Angelo 

Ordrine e José Garcia, ambos italianos, foram demitidos no dia 13 de dezembro de 1941 

e José Hainfellner, alemão, no dia anterior.  

Angelo Ordrine tinha 61 anos de idade quando recorreu à Justiça do Trabalho. 

Nasceu em Lodi, Itália, em 1880 e veio para o Brasil em 1915. Trabalhou como 

encarregado da seção mecânica da reclamada por 18 anos e dez meses até que foi 

demitido, sem justa causa e aviso prévio. Dois meses depois de procurar uma JCJ foi 

homologado um acordo celebrado entre as partes. Ficou estabelecido que a reclamada 

pagaria ao reclamante a importância relativa ao tempo em que ficou afastado do emprego 

e a outras pendências devidas, além de reintegrá-lo ao serviço naquela data (Proc.: 

01/1455/1941). 

José Garcia, 53 anos de idade, nasceu em Latronico, Itália, no dia 27 de maio de 

1885 e veio para o Brasil no ano de 1888 com 3 anos de idade. Casou-se com brasileira, 

com quem teve dois filhos. Segundo conta, começou a trabalhar para a extinta Cia. de 

Eletricidade e Viação Urbana de Minas Gerais em julho de 1923, onde permaneceu até 

julho de 1926. Quando a companhia passou a pertencer à Cia. Força e Luz de Minas 

Gerais, continuou a trabalhar como encarregado da turma de conservação da parte 

mecânica, até a data de sua demissão. Três meses depois de ter iniciado um processo 

trabalhista o reclamante firmou com a reclamada um acordo semelhante ao de Ordrine. 

Recebeu da companhia os vencimentos correspondentes ao período compreendido entre 

sua dispensa e a reintegração, além do acréscimo de 20% sobre 2.472 horas que trabalhou 

no serviço noturno para a empregadora (Proc.:02/1458/1941). 

O alemão José Hainfellner também recebeu pagamento relativo ao tempo em que 

ficou afastado, além de reintegração ao emprego (Proc.: 02/80/1942). Pela legislação 

vigente até aquele momento, estrangeiros residentes no Brasil há mais de dez anos, com 

cônjuge e filhos brasileiros, eram equiparados para fins de direitos trabalhistas a 
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trabalhador brasileiro nato, pelo que lhes era conferido inclusive o direito à estabilidade7 

concedido a qualquer trabalhador nacional que completasse um decênio de serviços 

prestados para um mesmo empregador. No entanto, o japonês Alvico Nasckio não 

conseguiu reintegração. Mesmo depois de quase 16 anos de serviços prestados pelo 

empregado, a Companhia disse que 

 

não quis e não pode, em sã consciência, reconsiderar a sua determinação pelos 
motivos óbvios [sic] seguintes: Somos todos testemunhas da maneira pela qual 
o Japão iniciou a guerra contra os Estados Unidos. [...] Tambem [sic] somos 
sabedores das atividades subrepticias [sic] que estavam e talvez ainda estejam, 
os japoneses desenvolvendo em nossa própria terra [...]. (Proc.: 01/1457/1941). 

 

Embora não exista um consenso entre pesquisadores sobre o grau de restrições 

impostos à japoneses e alemães durante a guerra, comumente afirma-se que os italianos 

eram o grupo menos afetado pelas retaliações. (CYTRYNOWICZ, 2002; PERAZZO, 

2009). O que não impediu que sofressem as adversidades derivadas do conflito mundial. 

Batista Guerra, italiano, possuía situação regularizada perante a Delegacia de 

Serviço de Estrangeiros de Belo Horizonte, conforme registro nº 1261. Alegou ter vindo 

de Petrópolis em maio de 1942 para trabalhar como motorista de Atilio Turci, proprietário 

de caminhões que explorava pedreiras em Minas Gerais. Segundo o reclamante o 

empregador teria feito falsas acusações em sua carteira de trabalho para justificar a sua 

demissão. Ao fim do processo as partes aceitaram a proposta de acordo, devendo o 

reclamado pagar ao reclamante cem mil réis pela ruptura do contrato de trabalho, além 

das custas do processo. Foi convencionado também que ficava sem efeito a anotação 

constante da caderneta profissional do reclamante (Proc.: 01/485/1942). 

Em um processo iniciado em 07 de agosto de 1942, o patrão italiano é que foi 

vítima de discriminação. Francisco Alves dos Reis teria sido impedido pelo filho do seu 

patrão de atender pelo telefone da Padaria Boschi uma ligação a ele destinada, do que 

resultou uma briga entre ele, seu chefe e o filho do chefe. Na confusão o reclamante pediu 

ao seu patrão que não gritasse “‘primeiro porque não estava acostumado a ouvir gritos e 

segundo, porque era brasileiro e não admitia grito de um italiano.’.” No intuito de 

                                                           
7 O direito à estabilidade após dez anos de serviço prestados à mesma empregadora era assegurado pela lei 
nº 62, de 5 de junho de 1935, que regulava a rescisão do contrato de trabalho e garantia que empregados 
estáveis só poderiam ser demitidos por comprovada falta grave ou por vontade do próprio trabalhador. 
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defender seu pai, José Boschi teria tido: “‘Meu pai é italiano, mas eu sou brasileiro e 

ajo por ele’.” (Proc.: 01/569/1942, p. 2, grifo nosso). Depois da discussão os três teriam 

partido para agressões físicas, cujo resultado foi a prisão do reclamante por uma noite, 

além de sua demissão.  Em sua defesa o proprietário da padaria disse que a reclamada era 

“uma firma brasileira, composta única e exclusivamente de brasileiros, todos nascidos 

nesta Capital” (Ibidem, p.4) Diante dessas alegações e em gritante oposição às alegações 

presentes na inicial, o advogado do reclamante disse que o pedido “deve ser deferido in 

totum, não vindo ao caso em absoluto a questão da nacionalidade dos membros 

componentes da firma reclamada” (Ibidem, p.5). Embora a nacionalidade tivesse sido um 

dos motivos da briga, a etnicidade tornava-se importante ou não de acordo com o 

andamento processual, a conveniência e o interesse das partes. No dia 08 de setembro de 

1942, antes da instrução do processo, foi atermada a conciliação. Em troca de plena e 

geral quitação, a reclamada pagou ao reclamante 825$000 e as custas do processo. 

No entanto, as violências étnicas tiveram o seu ápice em agosto de 1942 quando, 

em retaliação aos afundamentos de navios brasileiros, estabelecimentos de proprietários 

“súditos do Eixo” foram atacados pela massa popular. 

No dia 24 daquele mês 4 empregados da Padaria Boschi procuraram uma JCJ para 

impetrar ação trabalhista plúrima contra aquele estabelecimento, pois, “com os 

acontecimentos dos últimos dias, a casa do Recdo. foi destruida [sic] e queimadas as 

máquinas, balcões etc., com isso, os Rectes8. não receberam o salário do mês e foram 

dispensados.” A reclamada não compareceu à audiência e a Junta decidiu aplicar-lhe pena 

de revelia e confissão quanto a matéria de fato, condenando a padaria a pagar aos 

reclamantes as quantias requeridas por cada um deles, com exceção do aviso prévio 

(Proc.: 02/612/1942, p. 9). 

Naquele mesmo dia, 4 empregados da Padaria Pérola também iniciaram um 

processo contra o alemão Bertoldo Preisner, que em sua defesa disse que “não dispensou 

os Rectes., pois paralizou [sic] os seus serviços com as depredações verificadas em seu 

estabelecimento no dia 19 de agosto do corrente ano pela massa popular” (Proc.: 

02/620/1942, p. 4). Na terceira audiência a JCJ resolveu julgar procedente em parte a 

reclamação e condenou Preisner a pagar indenizações por dispensa sem justa causa a 

                                                           
8 Recte. é uma abreviatura utilizada nos tribunais trabalhistas para se referir à reclamante. 
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todos os reclamantes. O reclamado pediu recurso ao CRT, que não foi reconhecido por 

não ter o recorrente feito depósito das condenações que lhe foram impostas, todas de 

importância inferior a cinco mil cruzeiros9.  

Não tendo Preishner pagado dentro do prazo legal a quantia a que foi condenado, 

foi realizada a penhora de seus bens à razão do valor devido e um conflito étnico se 

estabeleceu em torno de um embargo de terceiros realizado pela firma Santiago Piacenza 

& Irmãos, que reivindicou a posse dos bens penhorados. 

Por meio de advogado, os reclamantes disseram que era                                                                

 
evidente o conlúio [sic] entre os componentes do eixo Piacenza-Preihsner 
[italianos e alemão], para fraudar o mais legítimo interesse de um grupo 
de pobres empregados brasileiros, cujo direito foi reconhecido pelo 
inatacavel [sic] aresto de fls., exarado por esta M. M. Junta de Conciliação e 
Julgamento. (Ibidem, p.52, grifo nosso) 

 

Segundo a defesa dos reclamantes o que existia era   

 
um crime lesa-pátria, uma burla às disposições do dec-lei [sic] nº 4.166, de 
Março de 1942 [lei de atos de agressão], bem como, às outras leis posteriores, 
e que, ditados pelo supremo interesse da Segurança Nacional, impuzeram [sic] 
severas restrições às atividades dos súditos alemães, japonezes [sic] e italianos, 
sejam eles pessôas [sic] físicas ou jurídicas.” (Ibidem, p.52). 
 
 

Santiago Piacenza & irmãos, empresa cujos sócios tinham origem italiana, 

argumentou que as acusações não passavam de “derrames patrioteiros do digno advogado 

dos exequentes” (Ibidem, p. 63). Até aquele momento os advogados do reclamado e dos 

embargantes acharam melhor não mencionar o conflito mundial e os conflitos étnicos que 

perpassavam as relações trabalhistas. Acontece que o presidente do CRT proveu a 

execução da penhora e para ele a nacionalidade dos embargantes e o contexto de guerra 

não deveriam ser completamente menosprezados: “não se exigir um recibo ou outra 

qualquer prova da aquisição dêsses [sic] bens, cujo valor é superior a Cr$ 20.000,00, 

sabendo que pertencem a súdito do eixo, é negligência que não se concebe.” (Ibidem, 

p. 84, grifo nosso) 

                                                           
9 Quando a sentença não ultrapassava o valor de cinco mil cruzeiros tornava-se pré-requisito para o recurso 
à segunda instância o depósito do valor da condenação. 
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No dia 4 de outubro de 1944 Santiago Piacenza & Irmãos recorre ao CNT. Após 

perceber que ignorar as questões relativas à nacionalidade das partes e os acontecimentos 

relacionados à Segunda Guerra Mundial não surtiu efeito nas contrarrazões apresentadas 

à segunda instância, ao prover recurso extraordinário, a recorrente decidiu fazer uso do 

nacionalismo cívico. Em meio às alegações, seu advogado disse: 
 
que a confiança que se tem nas leis brasileiras, e no seu cumprimento pelas 
autoridades que aplicam a justiça é tão grande, que até aqueles que podem ser 
olhados como inimigos – por terem um sobrenome arrevessado – confiam em 
que ela será sempre aplicada. E [que] a firma vendedora das máquinas é uma 
sociedade comercial, uma pessoa jurídica BRASILEIRA (Ibidem, p. 94, caixa 
alta do autor). 

 

A “caixa alta” ou “maiúsculas” foi utilizada pelo advogado para destacar que, 

embora as pessoas físicas que integravam a empresa fossem italianas, em sua pessoa 

jurídica a mesma era brasileira. A nacionalidade não poderia mais ser ignorada dada a 

dimensão que tomou durante o andamento processual. 

Ao fim do processo o CNT decide não tomar conhecimento do recurso por falta 

de apoio legal. Aos 6 de dezembro de 1945 o reclamado paga aos reclamantes uma 

quantia pela qual estes lhe dão plena e geral quitação. 

Alguns dias depois dos episódios de depredação o Brasil declara guerra à 

Alemanha e à Itália e naquela mesma data o artigo 8º do Decreto-lei nº 4.637 estabelece: 

Os súditos dos países com quem o Brasil esteja em estado de guerra, e enquanto 
durar essa situação, sofrerão as seguintes restrições nos seus direitos sindicais:  
a) terão suspensos os direitos eleitorais; b) não poderão comparecer às 
assembléias ou reuniões sindicais; c) não poderão frequentar a sede social das 
entidades sindicais. 

 

A partir daquele mesmo dia, o Decreto-lei nº 4.638 de 31 de agosto de 1942 passou 

a facultar a rescisão do contrato de trabalho “com os súditos das nações com as quais o 

Brasil rompeu relações diplomáticas ou se encontra em estado de beligerância” – desde 

que o empregador obtivesse prévia autorização do Ministro do Trabalho, Indústria e 

Comércio. Aos trabalhadores imigrantes não caberia mais o direito à estabilidade 

garantida pelo tempo de serviço. Para demissão de estrangeiros bastaria o pagamento de 

meio salário por ano ou por fração superior a seis meses de serviço prestados. Indenização 

que poderia ser suspensa caso fosse comprovada prática de ato contrário à produção ou à 

defesa nacional.  
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A publicação do referido decreto deu respaldo a uma série de demissões que já 

vinham acontecendo. Três dias antes a firma Carneiro Santiago & Cia. envia a seguinte 

carta ao Presidente da Junta de Conciliação: 
 

Exmo. Senhor: Pelo presente, e para os devidos fins, comunicamos a V. Excia. 
Que, nesta data, dispensamos dos nossos serviços na Fábrica Nacional de 
Aviões de Lagoa Santa, os seguintes operários extrangeiros [sic]: Klemens 
Sweins Alemão [sic] Ferdinand Glatz Austriaco [sic] João Sadra Alemão. 
Valendo-nos do ensejo, apresentamos a V. Excia. Os nossos protestos de 
especial apreço, elevada estima e alta consideração, subscrevendo-nos muito 
ATENCIOSAMENTE (Proc.: 02/710/1942, p. 3.) 

 

No mês seguinte Ferdinand Glatz iniciou um processo contra a empresa. Porém, 

como a primeira audiência aconteceu após a vigência do decreto, a reclamada teve tempo 

de regularizar a demissão dos empregados com bases legais e incluir na lista de “operários 

súditos estrangeiros” João Dobscha, Francisco Dobscha, e João Fallieri. Embora, na 

prática, eles já tivessem sido dispensados. 

Alfredo Morandi, italiano, tinha cinco anos de idade quando veio para o Brasil. 

Aqui se casou, teve filhos brasileiros e trabalhou como mecânico na Cerâmica Santo 

Antônio por mais de 18 anos. Obrigado a pedir demissão sob pressão de ser estrangeiro, 

disse à Junta em 24 de setembro de 1943 que “si [sic] a Lei permitir por exemplo 

indenisação [sic] pela dispensa sem motivo justo, esta preferirá, pois, que é até triste voltar 

a trabalhar onde tanto lhe maltrataram e certamente ainda maltratarão mais, si [sic] lá o 

apanharem de novo, por vingança.” No mês seguinte o reclamante recebeu uma quantia 

pela qual deu à firma plena e geral quitação (Proc.: 01/793/1943, p. 2).  

Em novembro de 1943, José Camisassa, também italiano, reclamou férias, salários 

atrasados e redução salarial contra a construtora Carneiro de Resende & Cia. Camisassa, 

que trabalhava a mais de 22 anos para a empregadora, passou a receber o salário de Cr$ 

2.500,00 por ter sido chamado para prestar serviços na Estrada de Ferro Brasil-Bolívia, 

enquanto antes de ser escalado recebia o salário de Cr$1.200,00. Os salários atrasados, 

assim como as férias, foram reivindicados pelo reclamante à razão dos Cr$ 2.500,00 

mensais. Em sua defesa a reclamada alega que o aumento foi temporário e efetuado frente 

as condições específicas do trabalho na referida estrada, sendo certo que os empregados 

escalados para o serviço sabiam que voltariam a receber os ordenados originais quando 

regressassem ao Brasil. A JCJ concluiu que os aumentos salariais tiveram caráter 
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provisório e julgou a reclamação procedente em parte. A reclamada deveria pagar ao 

reclamante os salários atrasados e as férias devidas, mas sob o valor do salário original: 

 
Acresce ainda notar que grande transtorno econômico teria a reclamada se 
vingasse a pretensão do reclamante, tendo em vista que, como mestre de obras 
e italiano que é, levaria todos os empregados brasileiros, que ocupam na 
mesma empresa o mesmo cargo de mestre de obras, a pleitearem a equiparação 
de salário de que tratava a chamada ‘Lei dos Dois Terços’, reproduzida pelo 
artº 358 da Consolidação das Leis do Trabalho. Da mesma maneira e segundo 
o artº 461 da referida Consolidação, todos os empregados da reclamada, 
inclusive os pedreiros, poderiam pleitear igual salário ao daqueles que, tendo 
regressado da Bolívia, não tiveram cassado o aumento. (Proc.: 01/905/1943, 
p.25, grifo nosso). 
 

 

Inconformado com a decisão, o reclamante interpõe recurso ordinário ao CRT. No 

dia 04 de fevereiro de 1944, o tribunal de segunda instância entendeu que realmente houve 

redução salarial indevida que superou 50% dos salários de quem foi “um antigo e 

eficiente servidor da empregadora” por mais de 20 anos (Ibidem, p.52, grifo nosso). A 

construtora deveria pagar ao reclamante a diferença de salários pleiteada na inicial. 

Porém, a recorrida proveu recurso extraordinário e no dia 7 de fevereiro de 1945 a Câmara 

de Justiça do Trabalho do CNT tomou conhecimento do recurso e deu-lhe provimento 

para restabelecer a decisão da JCJ. 

 

Considerações finais: 

 

O conjunto dos processos analisados revelou que mesmo antes de o Brasil entrar 

na guerra os italianos de Belo Horizonte, assim como japoneses e alemães, precisaram 

lidar com adversidades que se intensificaram à medida em que o país se envolvia mais 

diretamente com o conflito mundial. Empregadores passaram a fazer objeção à presença 

de estrangeiros “eixistas” dentre seus empregados e elaboraram várias estratégias para 

que pudessem afastá-los de seus estabelecimentos. No entanto, tais circunstâncias não 

impediram que estes trabalhadores procurassem a Justiça do Trabalho para garantir os 

seus direitos. 

A existência de opiniões divergentes entre as diferentes instâncias da Justiça do 

Trabalho e o fato de as sentenças ora terem beneficiado brasileiros ora estrangeiros, 

evidenciam que o esforço do governo e das elites empresariais na construção de inimigos 
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internos que fundamentassem a unidade nacional necessária à “batalha da produção” não 

conseguiu construir um consenso sobre o caráter dos “súditos do Eixo”. Embora de uma 

forma geral o status do trabalhador imigrante tenha sofrido alterações negativas, ao longo 

do conflito nacionalismo e xenofobia não foram apenas representações estáticas 

emanadas de cima, mas instrumentos de disputa por interesses diversos.  

De acordo com Fredrik Barth (1976), a construção da etnicidade é dinâmica e 

depende dos interesses ou contextos vividos pelos atores racionais que integram os grupos 

étnicos. Através dos processos trabalhistas estudados, pudemos perceber, em consonância 

com o proposto pelo autor, que a racionalidade foi aplicada no uso da etnicidade e 

subsidiou argumentações e interesses de atores sociais diversos num contexto beligerante.  
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RUA DOS CAETÉS: ENTRE O ESPAÇO E O PATRIMÔNIO  

CAETÉS STREET: BETWEEN THE SPACE AND THE HERITAGE 
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Lucas Ferreira Vitor Abelha** 
Thais Andrade Alvim*** 

 

RESUMO 
O artigo trata brevemente das transformações ocorridas na Rua dos Caetés, em Belo 
Horizonte, desde a criação da cidade até os dias atuais, transformações essas não só físicas, 
mas também do uso e da forma como o espaço é produzido ao longo do tempo, ou seja, 
alterações socioespaciais ocorridas. Para isso, recorre-se a autores tanto da Geografia como 
da História, as ciências responsáveis pelos objetos de estudo “espaço” e “tempo”, 
respectivamente. Além disso, busca mostrar como a Rua dos Caetés é palco de diversas 
temporalidades, com vários prédios tombados pela Prefeitura, sendo importante para a 
formação identitária belo-horizontina e ressalta, também, a necessidade da preservação do 
patrimônio público, tanto pelos órgãos públicos necessários como pelo restante da população. 

Palavras chave: Rua dos Caetés. Espaço. Patrimônio. 

ABSTRACT 
This article briefly deals with the transformations that took place in Caetés Street, in Belo 
Horizonte, from the creation of the city to the present day. Those transformations are not only 
physical, but also in the use and the way space is produces over time, that is, socio-spatial 
changes that occurred in this place. For this, it broach the subject using authors from both 
Geography and History, the sciences responsible for the objects of study “space” and “time’, 
respectively. In addition, it seeks to show how Caetés Street is the scene of various 
temporalities, with several buildings listed by the City Hall as being important for the identity 
formation of its citizen and also emphasizes the need for the preservation of public patrimony, 
by the public agencies and by the rest of the population. 

Keyword: Caetés Street. Space. Patrimony. 
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O espaço 

A análise do Espaço, objeto de estudo da Geografia, se faz por diversas maneiras, 

com o auxílio de muitos autores e estudiosos e também de conceitos que auxiliam no 

entendimento do assunto. Um dos principais pesquisadores do espaço e de suas categorias - 

Paisagem, Lugar, Território e Região - foi Milton Santos, com sua revisão conceitual e 

renovação dessa ciência, e que será usado neste trabalho como um dos referenciais teóricos, 

juntamente com Vilaça (2008). 

Ao visitarmos a Rua dos Caetés, em sua extensão desde a Praça da Estação até a 

Avenida Afonso Pena e parte da Rua Rio de Janeiro, foi possível observar a mudança não só 

do tipo de serviço oferecido pelas lojas, em relação a meados do século XX, mas também 

uma mudança do público ao qual esses estabelecimentos agora servem, ou seja, há uma 

alteração nos processos sociais que ocorrem nesses espaços. 

No texto “A totalidade do Diabo” (1977), Milton Santos aborda as quatro instâncias 

de análise do espaço, Forma, Função, Estrutura e Processo. Por meio delas o autor explica 

suas relações com o espaço e como a mudança das mesmas transforma consequentemente 

quem usa o espaço, como usa, ou seja, como se estruturam as relações socioespaciais. 

Para Santos (1977), a forma é a paisagem, como o espaço está distribuído, como ele 

se apresenta no primeiro contato, ou seja, o aspecto visível de algo, que se mostra num padrão 

espacial (um bairro, prédio, casa, etc.). Já a função implica na utilidade do espaço, uma tarefa 

ou papel que é possível ser realizada através das condições e estrutura da forma. Existe então 

uma relação direta entre a forma e a função. Quando a primeira é transformada, a segunda 

acompanha a mudança (Uma nova forma leva a uma nova função). 

Sobre a estrutura, essa seria a base das relações que se dão nesse espaço, como as 

relações socioespaciais se estruturam, a natureza social e econômica (Quais estratos sociais 

participam desse espaço, qual a divisão do trabalho, a relação das pessoas com o dinheiro, 

todas essas questões compreendem a estrutura). 
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O Processo é então definido pela totalidade das mudanças da forma, que em conjunto 

definem a Totalidade, que dá título ao texto de Milton Santos. Um conjunto de mudanças nas 

formas de uma cidade, por exemplo, muda toda a estrutura socioespacial da mesma. Todas 

essas transformações podem ser vistas na análise feita aqui no recorte temporal e espacial 

escolhido. 

 

Rua dos Caetés: Da origem à contemporaneidade  

A partir dos conceitos supracitados, podemos entender e explicar melhor as mudanças 

que ocorreram na região estudada. Desde a criação da cidade, a Rua dos Caetés foi utilizada 

como espaço de comércio, principalmente de luxo em meados do século XX. Fossem esses 

produtos móveis ou vestuário, o certo é que grande parte dos lojistas eram sírio-libaneses e 

judeus, que se concentraram na região. De acordo com Calvo e Carvalho (2016): 

A Rua dos Caetés fazia parte do setor comercial da cidade formando um triângulo 
do comércio (envolvendo a Avenida do Comércio, a atual Avenida Santos Dumont, 
a Rua dos Caetés e a Avenida Amazonas) e merece destaque pelo grande número 
de estabelecimentos de proprietários sírios, libaneses e judeus que ali se 
concentraram. (CALVO e CARVALHO, 2016, p.199) 

 

Em relação à memória, Calvo (2014) ainda afirma que:  

No lugar da memória, a rua é lembrada como ponto de reunião do comércio 
varejista, lugar onde se compravam os aviamentos e todos os materiais necessários 
para costureiras, para as mães e esposas, que costuravam para sua própria família. 
(CALVO, 2014, p.115) 

 

Essa caracterização da Rua dos Caetés como ponto de comércio com concentração 

judia vai até meados da década de 1940, quando ainda era conhecido como Bairro do 

Comércio, com os negócios crescendo para a parte superior da Avenida Afonso Pena, 

principal corredor que atravessa a cidade, marca do modernismo buscado pelos construtores 

da capital mineira. Entre 1940 e 1950, novas obras aconteceram no espaço central, em que 

alguns edifícios antigos foram derrubados e em seu lugar foram construídos arranha-céus. 
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Com o crescimento da cidade de Belo Horizonte e a constituição de outros centros 

comerciais mais modernos, essas lojas, que eram sinônimos de elegância, foram transferidas 

para outras localidades, como exemplo a região da Savassi, setor que se destacou como ponto 

de modernidade belo-horizontina.  Além disso, muitas das lojas que antes eram referência 

em seus produtos vendidos na Rua dos Caetés foram aos poucos acabando, também pelos 

processos de globalização e de entrada em massa de produtos estrangeiros a preços muito 

baixos no mercado brasileiro, nas décadas finais do século passado. Apesar da transferência 

das lojas de artigos de luxo para outras localidades na região Centro-Sul, o centro nunca 

deixou de ser frequentado pela população da cidade, mantendo-se como espaço destinado ao 

comércio para as classes sociais mais baixas. 

A transferência das lojas de artigos de luxo da Rua dos Caetés para outras localidades 

fez com que a rua perdesse seu caráter de requinte, tornando-se um espaço desvalorizado 

pela elite da cidade. Moreira (2008) ao discutir as interpretações atuais feitas sobre a Rua dos 

Caetés destaca outras causas que levaram a rua à desvalorização: 

Situada na parte mais baixa do centro, esta rua é um dos trajetos de ligação entre a 
estação ferroviária e a rodoviária, inserindo-se em histórica região hoteleira e 
boêmia conhecido também como “quadrilátero da zona” em razão da concentração 
de estabelecimentos de prostituição aí encontrada - fatores que fazem com que a 
região não seja considerada, portanto, área das mais nobres do centro da cidade 
(MOREIRA, 2008, p. 14).     

A tendência de “policentralidade”, característica do modernismo nas cidades, é 

encarada por Paulo Peixoto (2009) como uma das dinâmicas e processos culturais que 

levaram à requalificação urbana, expostas na Carta de Lisboa (1995), como intervenções que 

visam à conservação da identidade e das características dos setores requalificados. Estas 

intervenções objetivam a preservação e salvaguarda dos espaços, primordialmente, centros 

históricos. 

A partir dessa rápida contextualização, é possível perceber como as instâncias 

comentadas por Milton Santos foram alteradas. A Forma é a primeira a mudar. As lojas que 

antes prezavam por decorações luxuosas e contavam com a arquitetura moderna 

belorizontina recém construída, hoje têm fachadas sujas e mal conservadas, além de 

alterações nos estabelecimentos que não conversam com a antiga arquitetura, como as placas 

com os nomes de lojas e mesmo o interior dos comércios feitos de materiais mais baratos. 
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Após a mudança na forma, seguem as transformações na função. Apesar de se manter 

essencialmente comercial, não é possível encontrar mais na Rua dos Caetés e na Rio de 

Janeiro os artigos de luxo que outrora davam a tônica do lugar. Hoje, o que se vê são padarias, 

farmácias, bares, lojas de utensílios domésticos, motéis, dentistas, assistência e acessórios 

para celulares, lojas de departamento, de eletrodomésticos, ou seja, serviços para a população 

de baixa e média renda, que se relaciona diretamente com a Estrutura, visto que as relações 

socioeconômicas são drasticamente diferentes das encontradas no século XX para a mesma 

região. Com isso, temos o processo caracterizado por Santos com todas as alterações no 

espaço citadas acima.  

Vale lembrar que as transformações que ocorreram no comércio e serviços prestados 

na Rua dos Caetés, também englobam a logística de atendimento e funcionamento do 

comércio. O comércio, principalmente em meados do século XX, era caracterizado por lojas 

com atendimento pessoal e exclusivo, carregando os toques de requinte e modernidade, tão 

buscados na formação da identidade do espaço e da própria clientela. 

Além das transformações no tipo de serviço prestado, a Rua dos Caetés caracteriza-

se como um espaço multi-funcional, estabelecendo-se também como um espaço de 

passagem, devido à sua localização no Centro da cidade, ligando várias partes da urbe. À 

essa função deve-se uma característica muito perceptível na rua: o trânsito excessivo de 

veículos automotivos, apresentada, principalmente, no acúmulo de veículos e na poluição 

sonora por eles acarretadas. 

Como assinala Villaça (1998), o planejamento e a construção da cidade de Belo 

Horizonte são marcadas por uma centralidade, que divide a cidade na sua zona comercial e 

habitacional, da zona industrial. É perceptível com a fundação e crescimento da metrópole 

belohorizontina, que a centralidade comercial e habitacional empurra aqueles de classes 

sociais mais baixas para as margens do espaço urbano. Esse movimento, torna a cidade uma 

imagem da segregação de classe, onde o centro do comércio e da moradia é priorizado pelos 

grupos sociais mais ricos, enquanto os mais pobres são empurrados cada vez mais para longe 

desta centralidade. 

Porém, Villaça (1998), demonstra como essa distância espacial entre os mais pobres 

e a elite belo-horizontina, acaba criando novas centralidades na cidade, pois os sujeitos dos 
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estratos sociais mais baixos necessitam percorrer longas distâncias para alcançar o seu local 

de trabalho, seja na zona industrial ou na comercial e habitacional. As paradas dessa jornada, 

principalmente percorridas e marcadas pelo transporte público, ajudam a criar estas novas 

centralidades no espaço urbano, muitas vezes até substituindo em grau de importância 

econômica e comercial, as centralidades tradicionais e até então elitistas, como ocorre no 

centro de Belo Horizonte. Apesar das transformações, as intervenções políticas no espaço da 

cidade permitem que partes das características do espaço sejam conservadas, destacando-se 

na Rua dos Caetés, uma característica física, visível e notória: a arquitetura. A rua tornou-se 

um espaço de encontro entre o passado e o presente, prédios que mantém sua arquitetura 

original, ressaltando-se os tombados como patrimônio municipal, e os que foram 

modernizados ou os que foram demolidos. 

 

Imagem 1- Encontro de edificações de diferentes períodos. Foto: Lucas Barcelos, 2019. 
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Esse encontro entre dois tempos distintos da arquitetura se deve ao movimento da 

Prefeitura de Belo Horizonte que, na década de 1990, propõe o tombamento do conjunto 

arquitetônico da Rua dos Caetés caracterizado como patrimônio municipal devido à sua 

importância estética e histórica. A UNESCO define o patrimônio como “o legado que 

recebemos do passado, vivemos no presente e transmitimos às futuras gerações. Nosso 

patrimônio cultural e natural é fonte insubstituível de vida e inspiração, nossa pedra de toque, 

nosso ponto de referência, nossa identidade” (UNESCO, s/d). 

Neves (1997), em discurso proferido no IV Encontro Nacional de Municípios 

Portugueses com Centros Históricos, ressalta o papel do coletivo na defesa e na conservação 

do patrimônio e como “assumir uma cultura é assumir uma herança e saber o que fazer dela. 

É responder à necessidade de preservar e conservar, mas também à de renovar, criar e 

desenvolver” (NEVES apud PEIXOTO, 2009). Dessa forma, a iniciativa da Prefeitura de 

tombar o conjunto urbano da Rua dos Caetés, objetiva preservar e conservar a história do 

município, sem, para isso, inviabilizar que o espaço seja utilizado para desempenhar funções 

distintas das originais. 

Ao se discutir o patrimônio cultural é necessário ressaltar, como o faz Arantes (2006), 

que esse é uma construção social e, portanto, encontra-se influenciado pelo contexto em que 

se determina o que é patrimônio, tendo as atribuições que tem apenas nesse contexto. Assim, 

Arantes (2006) propõe questionamentos pertinentes à temática, como quem tem o poder de 

definir o que deve ser preservado e o que deve ser esquecido. Peter Burke (2011) faz os 

mesmos questionamentos, destacando que a escolha do que deve ser preservado, conserva 

também, uma versão específica da história escolhida pelos que detêm tal poder. 

A listagem de edifícios tombados pela Prefeitura de Belo Horizonte (2014) 

organizada em 2014, lista 27 edifícios tombados na Rua dos Caetés. A Rua dos Caetés 

aparece como a que mais possui edifícios tombados na cidade, demonstrando sua importância 

histórica, arquitetônica e social no âmbito municipal, sendo um dos poucos representantes da 

arquitetura das primeiras décadas de Belo Horizonte. A isso também se deve sua inclusão no 

Programa Centro Vivo, realizado pela Prefeitura de Belo Horizonte em parceria com a 

iniciativa privada que, de acordo com pesquisa realizada por Corina (2008), visa revitalizar 

o Centro de Belo Horizonte, realizado em 2004.  



   
 

 
REAPCBH – Revista Eletrônica do Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte, v. 6, n. 6, dezembro de 2019- 
ISSN: 2357-8513 

249 
 

Em estudo feito por Botelho e Andrade (2005), diz-se que 92% dos edifícios 

tombados na Rua dos Caetés são de propriedade particular, gerando impacto direto para a 

população que frequenta aquele espaço, devido às restrições de uso que o tombamento 

implica para o proprietário. Ainda assim, dos 27 edifícios tombados na rua apenas a Casa 

Salles, loja de artigos de cutelaria, mantém-se no edifício original e, apesar dos esforços para 

preservação da arquitetura, não há nada que exponha a antiga função dos edifícios e como a 

população das primeiras décadas da capital se apropriaram do espaço em seu tempo, 

desassociando o patrimônio de sua história, preservando apenas sua forma.  

Relaciona-se a essa problemática a relação da população com o patrimônio, já que a 

falta de identificação da história, faz com que essa relação seja pautada por valores estéticos, 

carecendo de importância histórica e social. Sobre a relação da população local com o 

patrimônio tombado, Arantes (2006), destaca que, não raramente, os interesses do Estado 

que define o que será tombado e os da população que usufrui desse patrimônio estão em 

desacordo. A este eixo, acrescenta-se a preocupação atual sobre a preservação do patrimônio, 

já que é preciso zelo da população com o patrimônio que lhe pertence, sendo destacado por 

Arantes (2006) que: 

inúmeros problemas enfrentados no dia-a-dia da preservação dizem respeito ao fato 
de os bens preservados - tangíveis ou intangíveis - serem interpretados e utilizados 
pela população de forma nem sempre compatível com as restrições legais 
decorrentes do reconhecimento do seu interesse e sentido para coletividades 
nacionais e regionais. (ARANTES, 2006, p. 429) 

 

 Outro problema a se ressaltar diz respeito ao ambiente que circunda o conjunto 

urbano da Rua dos Caetés. Como destacado acima, os edifícios, apesar de se manterem em 

sua forma original, encontram-se com aparência de descaso devido à sujidade acumulada, 

desbotando as cores vivas que caracterizam essas edificações. Essa sujidade acaba tornando-

se um obstáculo à preservação, já que, devido à localização dos edifícios, ela é  derivada da 

poeira de asfalto e da queima de combustível dos veículos que transitam na região. 
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Foto 2- Aspecto de sujidade das edificações. Foto: Lucas Barcelos, 2019. 

Destaca-se com isso a necessidade de constante vigilância com o patrimônio, sem 

evitar a utilização dele. A preservação patrimonial deve concordar com a função que ele 

executa no momento em que é preservado, sendo necessário administrar os danos causados, 

não proibindo sua funcionalidade. Os danos ao patrimônio do conjunto urbano da Rua dos 

Caetés não podem ser evitados em sua totalidade, já que se relacionam diretamente com o 

seu uso, no qual seria necessário impedir seu papel de espaço de passagem, comprometendo 

a utilização do patrimônio pela população que dele usufrui e, portanto, aquilo que o torna 

relevante para a cultura local. 

 

Considerações finais 

O artigo proposto teve como objetivo analisar a transformação da Rua dos Caetés em 

Belo Horizonte, utilizando conceitos dos autores da geografia Milton Santos e Flávio Villaça 

como forma de entender as principais mudanças na centralidade tradicional de Belo 

Horizonte, contextualizado pelas pesquisas das autoras Júlia Calvo e Corina Moreira. Ao 

abordar a preservação do espaço e patrimônio utiliza-se o conceito da UNESCO e a discussão 

levantada por Paulo Peixoto sobre a requalificação dos espaços urbanos. 
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Enquanto discute-se as transformações ocorridas na Rua dos Caetés e suas 

implicações nas interpretações feitas pela população belohorizontina também se apresenta a 

história da rua, destacando sua importância comercial desde o início do século XX até os dias 

atuais. Destaca-se a importância da ação coletiva na preservação da memória do lugar, além 

da estrutura arquitetônica. 

Com a visita de campo e a pesquisa realizada, além do suporte teórico de outros 

autores, foi possível desenhar os principais fatores que mudaram a centralidade de Belo 

Horizonte, seja para outras regiões, seja criando novos centros comerciais e habitacionais. 

Também, foi possível demonstrar como essas transformações sofridas pela Rua dos Caetés 

impactaram a própria configuração da área comercial, de serviços e até mesmo a habitacional 

do centro da capital mineira. 

Dessa forma, foi possível desvelar as relações entre a ocupação, a geografia, as 

sociabilidades e a história de um lugar, permeando conceitos de diferentes áreas, 

enriquecendo o trabalho, de forma a incentivar a adoção da interdisciplinaridade pelos 

colegas que futuramente estudarão a temática, abrindo novos horizontes na pesquisa 

histórica. 

Finalmente, vale ressaltar que esse trabalho não objetivou aprofundar na história da 

Rua dos Caetés, nem esgotar a questão patrimonial no município de Belo Horizonte. Visou-

se apenas apresentar a temática, majoritariamente estudada pelas Ciências Sociais e 

Geografia, para o universo da História, esperando contribuir para disseminação e destaque 

de estudos sobre as cidades feitos por historiadores na Academia.  
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O PATRIMÔNIO CULTURAL EM ÁREAS CENTRAIS REVITALIZADAS:  

O CASO DO CINE BRASIL EM BELO HORIZONTE 

CULTURAL HERITAGE IN REVITALIZED CENTRAL AREAS: THE CASE 

OF CINE BRASIL IN BELO HORIZONTE 

 

Renata de Leorne Salles*

 

RESUMO 

A preservação do patrimônio cultural no Brasil ganhou maior relevância a partir das 
últimas décadas do século XX, quando novas políticas públicas culturais começaram a 
surgir na tentativa de recuperar prédios históricos desativados ou subutilizados, 
atribuindo-lhes novas funções. Essas edificações, muitas vezes localizadas em áreas 
urbanas centrais, entram em cena como elementos integrantes de projetos de revitalização 
visando contribuir com a recuperação socioeconômica dessas localidades, na visão do 
poder público. Dessa maneira, pesquisou-se a reabertura de um antigo cinema de rua, 
conhecido popularmente como Cine Brasil, que funciona hoje como um equipamento 
cultural. A partir das representações contemporâneas, analisou-se os efeitos acarretados 
no espaço público revitalizado do Centro de Belo Horizonte, onde o prédio se situa. Os 
resultados indicam que a frequência noturna, pontual e esporádica de um público mais 
abastado, não alterou as dinâmicas (populares) cotidianas já consolidadas na região. 
 

Palavras-chave: Patrimônio cultural. Áreas centrais. Revitalização.  

 

ABSTRACT  

The preservation of cultural heritage in Brazil has gained greater relevance from the last 
decades of the TWENTIETH century, when new cultural public policies began to emerge 
in an attempt to recover deactivated or underutilized historical buildings, assigning them 
new functions. These buildings, often located in central urban areas, enter the scene as 
elements of revitalization projects, aiming to contribute to the socio-economic recovery 
of these localities, in the vision of the public power. In this way, we researched the 
reopening of an old Street cinema, popularly known as Cine Brasil, which works today 
as a multipurpose cultural equipment. From the contemporary representations, we 
analyzed the effects caused in the revitalized public space of the center of Belo Horizonte, 
where the building is located. The results indicate that the nocturnal, punctual and 
sporadic frequency of a wealthier public has not altered the daily (popular) dynamics 
already consolidated in the region. 
 

Keywords: Cultural heritage. Central areas. Revitalization. 
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A partir de meados do século XX, os modelos dominantes de planejamento urbano 

das grandes cidades, em termos mundiais, começaram a ser questionados devido aos 

problemas acarretados pelo funcionalismo moderno e pela lógica capitalista. A expansão 

das áreas metropolitanas, que refletiu tanto nas estruturas urbanas como nas estruturas de 

classe, promoveu a decadência e a degradação físico-espacial de diversas zonas das 

cidades, incluindo os centros históricos ou tradicionais.  

Diante desse cenário, e principalmente após os anos 1990, a preservação do 

patrimônio cultural ganhou maior relevância no Brasil, no contexto do planejamento 

urbano contemporâneo. Assim, novas políticas públicas culturais começaram a surgir na 

tentativa de recuperar imóveis desativados ou subutilizados em centros urbanos 

deteriorados, atribuindo-lhes novas funções a partir de ações integradas a processos de 

intervenções mais abrangentes (BIDOU-ZACHARIANSEN, 2006; LEITE, 2010). O 

poder público parte do pressuposto de que o resgate do valor simbólico desses prédios 

seria capaz de contribuir com a recuperação socioeconômica de localidades fisicamente 

degradadas e/ou estigmatizadas por parcela da população. A proposição de novos usos 

teria, portanto, a capacidade de atrair pessoas de maior poder aquisitivo, recuperando o 

valor do patrimônio na contemporaneidade. Novos negócios e serviços seriam 

fomentados para atender tais camadas da população e, com isso, a representação social 

negativa existente em torno dessas áreas centrais poderia ser eliminada, (re)criando o 

espaço público através da dimensão cultural.  

O investimento privado, dessa forma, tornou-se recorrente em muitas políticas 

culturais com a justificativa de que o poder público seria incapaz de financiar, utilizando 

recursos próprios, ações de revitalização capazes de reverter quadros de territórios 

degradados socioeconomicamente (CORTE-REAL, 2015). Mas nota-se que o capital 

privado vem sendo uma estratégia geral do planejamento urbano desde as últimas 

décadas, seja para aumentar a atratividade desses locais ou para promover as cidades – 

em um contexto mais amplo (e mercadológico) –, muitas vezes através da apropriação do 

patrimônio cultural renovado ou da implementação de novas instituições do setor.  

Entretanto, muitas parcerias público-privadas começaram a gerar intervenções 

artificializadas e de caráter higienista em centros tradicionais, mesmo diante da promoção 

de discursos para a retomada do espaço público heterogêneo (JAYME; TREVISAN, 

2012). Nesses casos, a valorização simbólica e estética da paisagem urbana tornou-se o 
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foco da narrativa de reconstrução do patrimônio cultural. Usos e usuários vão sendo, 

assim, alterados, gerando processos de exclusão social concomitantemente à 

possibilidade de novas formas de apropriação do espaço por um público recém-chegado, 

e de maior poder aquisitivo, gerando conflitos e disputas territoriais.   

Sendo assim, procurou-se demonstrar neste artigo os efeitos da reinauguração de 

um antigo e luxuoso cinema de rua situado no centro tradicional de Belo Horizonte, 

conhecido popularmente como Cine Brasil. A partir da proposição de um novo uso para 

o local, o Cine Theatro Brasil Vallourec, fruto de uma parceria público-privada entre o 

poder municipal e a empresa Vallourec & Mannesmann (antiga V&M do Brasil, atual 

Vallourec), foi investigado através do levantamento e análise das percepções e 

representações dos diversos atores contemporâneos, tanto da cena cotidiana do entorno 

do prédio – comerciantes, ambulantes, transeuntes – quanto de seus usuários, e de como 

o espaço público está sendo apropriado. Pretendeu-se, dessa maneira, compreender os 

desdobramentos socioespaciais desse novo espaço cultural na região central da cidade. 
Para capturar o imaginário local, foram realizadas observações in loco e diversas 

entrevistas a fim de identificar as dinâmicas sociais presentes no espaço público, além do 

uso que se estabelece no equipamento cultural. Considerou-se, também, as diversas 

atividades oferecidas pela casa através do acompanhamento da programação oferecida e 

dos preços praticados, e relativamente altos de modo geral, o que poderia indicar a 

existência de um público-alvo apto ao consumo dessa oferta cultural, o que contraporia 

com o discurso institucional adotado, que é o de um espaço democrático, que abrange 

todo tipo de público.  

As devidas conexões realizadas nos darão suporte para compreender como a nova 

proposta de uso para o prédio está sendo (ou não) capaz de transformar as dinâmicas 

sociais da região – devido à possibilidade de atrair um novo público para o local –, ou 

seja, se novas formas de ocupação vem se desenvolvendo no espaço público do entorno 

do Cine e se existe distinção entre os usuários que pagam para assistir aos espetáculos 

dos finais de semana e aqueles que consomem a programação gratuita ofertada 

semanalmente.   

O artigo está estruturado em quatro partes. A primeira discorre sobre a trajetória 

do Cine Brasil e sua relevância histórica para uma parcela da população, composta pelos 

estratos médios e altos nas primeiras décadas e que, pouco a pouco, deixou o Centro em 
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função do surgimento de novas centralidades e concomitantemente à sua popularização. 

A partir daí o prédio passou por um gradativo processo de abandono, em consonância 

com a deterioração socioambiental da área central, e fechou em 1999. Foi comprado por 

uma nova empresa em 2006, restaurado e reativado em 2013 como um espaço cultural. 

Na segunda parte são abordadas as revitalizações do Programa Centro Vivo na região da 

Praça Sete, onde se situa o Cine e cujas ações visavam resgatar o espaço público como 

local de encontro e permanência. A terceira parte contempla a descrição do espaço 

público do entorno do prédio, além de duas situações relacionadas à programação 

noturna, paga e gratuita, que foram acompanhadas para uma análise mais aprofundada, 

possibilitando identificar o público e suas percepções nas distintas ocasiões, para, então, 

chegarmos aos apontamentos finais sobre o problema levantado.  

 

O Cine Brasil 

O antigo Cine Theatro Brasil, inaugurado em 1932, foi um dos mais importantes 

e luxuosos cinemas de rua de sua época. O prédio se localiza no entorno da Praça Sete, 

no cruzamento de duas das principais vias da cidade – avenidas Afonso Pena e Amazonas 

–, região considerada até hoje uma importante centralidade em termos metropolitanos e 

que vem sendo palco de uma série de intervenções urbanas desde os anos 1980 para sua 

recuperação socioeconômica2.  

O local se conformou como ponto de encontro das camadas médias e altas de Belo 

Horizonte, assim como a própria área central, nas primeiras décadas do século XX, cujas 

diversas sociabilidades desenvolvidas se atrelavam às salas de cinema, aos teatros, aos 

bares e aos cafés que conformavam tal paisagem urbana (LEMOS, 2010). A vida cultural 

foi, portanto, uma das características mais marcantes na construção de práticas sociais 

elitizadas no Centro da cidade (RABÊLO, 2013). 

Com a expansão da cidade no decorrer dos anos, novas centralidades surgiram e 

mudanças significativas transformaram não só a paisagem urbana como, também, os 

espaços sociais do centro tradicional. A forma de ocupar o espaço público foi se alterando 

                                                           
2 Entre 1980 e 2003, a Prefeitura de Belo Horizonte lançou diversas iniciativas no âmbito do planejamento 
urbano contemporâneo – muitas não concretizadas e retomadas décadas mais tarde – visando solucionar 
problemas relacionados ao transporte e ao tráfego de veículos, vinculados à melhoria das condições de 
circulação dos pedestres e da qualidade ambiental da área central. (SOUZA; CARNEIRO, 2003)  
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assim como as formas de sociabilidades ali estabelecidas. O processo de degradação e 

relativo abandono do Centro, por parte do poder público, promoveu o esvaziamento (não 

estrutural) de alguns imóveis e a redução do uso residencial na região, o que afetou a 

dimensão pública da área como um espaço de interação social inter-classes. Alguns 

estigmas foram sendo criados por uma parcela da população e a região passou a ser 

considerada perigosa e marginalizada.  

A partir de 1970, e em decorrência desse cenário, o Cine Brasil foi adaptado e 

convertido apenas para receber sessões de cinema, uso que se estendeu até o seu 

fechamento, em 1999, quando o uso popular já era predominante na região e conformava 

o público do local. Podemos dizer, ainda, que a decadência do equipamento cultural foi 

impulsionada pelo surgimento das salas de cinema dos shopping centers, nos anos 

1980/90. 

O imóvel permaneceu fechado até 2006, ano em que foi comprado pela empresa 

V&M do Brasil, por intermédio da Prefeitura, para sua restauração e resgate de seu uso 

público. O Centro, à época, passava por diversas ações de requalificação urbana e, 

portanto, o poder público foi peça-chave na viabilização do negócio, pois acreditava no 

potencial do patrimônio cultural para a recuperação socioeconômica da região central, em 

especial da Praça Sete, mostrando-se sempre atuante através de inúmeras tentativas de 

acordos, desde o fim do século XX, para evitar que o prédio fosse demolido ou 

transformado em casa de bingo ou igreja evangélica, como ocorrera com outros cinemas 

de rua.  

Em 2013, o prédio foi reinaugurado com a proposta de um novo uso para o espaço, 

consistindo em uma estratégia do poder municipal, em parceria com o capital privado, 

para contribuir com a transformação do centro tradicional de Belo Horizonte, resgatando 

seu valor simbólico para fomentar a ocupação do espaço público e promover novas 

práticas sociais (JAYME; TREVISAN, 2012).  

Hoje a programação habitual do novo equipamento cultural é composta por 

apresentações musicais, espetáculos de dança, teatro, exposições, mostras de cinema, 

eventos diversos (debates, congressos etc.) e visitações guiadas para quem deseja 

conhecer o edifício e sua história. O teatro principal recebe os espetáculos de grande porte 

– até mil pessoas –; o teatro de câmara comporta mostras de cinema e eventos de menor 

porte – até 200 pessoas –; duas galerias nos andares superiores abrigam exposições 
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temporárias e gratuitas além de eventos diversos (durante a pesquisa não houve nenhum 

tipo de uso nesses espaços); e um grande salão, no último piso, é utilizado para festas e 

recepções. Além disso, uma varanda externa é utilizada semanalmente para shows 

musicais e gratuitos. Todos esses espaços são passíveis de aluguel, seja para a realização 

de atrações culturais, corporativas ou particulares. 

 

Revitalizações na área central e a recuperação do patrimônio cultural 

Nos anos 2000 começaram a surgir propostas para promover transformações 

locais e pontuais no Centro de Belo Horizonte, como o projeto de requalificação da Praça 

Sete (2003), em detrimento de grandes intervenções. Várias parcerias foram estabelecidas 

para garantir maior integração entre as demandas apontadas e, assim, diversos atores 

foram envolvidos na elaboração das propostas. Além do poder público municipal, 

participaram também representantes da sociedade civil dos setores de cultura, transporte, 

patrimônio e urbanismo.  

A partir de 2003, alguns projetos não implementados foram retomados e 

executados. A capital mineira continuou sendo palco de inúmeras transformações com 

destaque para o Plano de Reabilitação de Áreas Urbanas Centrais do Governo Federal3 

(2003); o Programa de Requalificação Centro Vivo da PBH (2004) – que faz parte da 

ação anterior e o qual daremos destaque pois o novo Cine Brasil é contemporâneo a este 

–; e o Plano de Reabilitação do Hipercentro4 (2007), subprojeto do Centro Vivo.  

A proposta de revitalizar e dar um novo uso para o Cine Brasil foi, portanto, fruto 

de uma parceria público-privada no contexto das intervenções do Programa Centro Vivo, 

sendo utilizado como uma estratégia corroborativa para o resgate simbólico do centro 

tradicional da cidade. Uma nova postura foi adotada com relação ao espaço público para 

evitar propostas que pudessem conflitar com os usos locais, demonstrando a preocupação 

do poder municipal com a enorme diversidade social presente na região. Assim, o resgate 

do valor simbólico da localidade visava promover a ocupação do espaço público a partir 

da recuperação de diversos setores relacionados à vida urbana (JAYME; TREVISAN, 

                                                           
3 Tal ação, lançada através do Ministério das Cidades, foi responsável pela destinação de verbas para 
diversos estados e municípios investirem na reabilitação de centros urbanos. 
4 Hipercentro é uma denominação que se refere à região central delimitada pela Lei de Uso e Ocupação do 
Solo de Belo Horizonte. Passou a ser sinônimo de Centro, nomenclatura adotada neste trabalho.  
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2012). Novas práticas sociais seriam fomentadas para transformar a realidade 

socioeconômica local, valorizando a diversidade das atividades e ressignificando os 

espaços coletivos para promover a inclusão social da população.  

Além disso, um dos eixos estruturadores do programa foi a cultura e, logo, as 

políticas de patrimônio5, no intuito de resgatar a estética do passado como forma de 

valorizar a paisagem urbana através da preservação do patrimônio edificado e dos espaços 

públicos (MOREIRA, 2009). 

Ademais da requalificação da Praça Sete, os espaços de encontro, de lazer e de 

ócio da região foram ampliados, entre 2005 e 2006, com as reformas dos quatro 

quarteirões de seu entorno, importantes áreas de permanência da área central que foram 

fechadas na década de 1970 para uso peatonal e tombados pelo Conselho Deliberativo do 

Patrimônio Cultural Municipal em 1994, juntamente com o Conjunto Urbano da Avenida 

Afonso Pena, que inclui a Praça Sete. Esses foram remodelados e receberam mudanças 

significativas nas calçadas, no tratamento paisagístico e no mobiliário urbano6.  

Assim, para capturar a percepção das pessoas que transitam e ocupam essa porção 

da cidade, foram analisados esses quatro trechos revitalizados a fim de levantar as 

diferenças socioespaciais entre os locais observando, especialmente, o quarteirão onde 

situa-se nosso objeto de estudo, já que os demais não apresentam alterações em suas 

dinâmicas em função do novo espaço cultural. As apropriações populares consolidadas 

seguem da mesma forma no dia a dia e à noite, nos dias de funcionamento do Cine, a 

movimentação não reverbera em tais locais. Já não há muita gente circulando ou presente 

no espaço público e, portanto, a ocupação breve e pontual devido à programação 

predominantemente noturna da casa ocorre somente no entorno imediato do próprio 

edifício. 
A pesquisa de campo foi desenvolvida durante os meses de novembro de 2018 e 

entre abril e junho de 2019 através de uma observação participante, com visitas regulares 

                                                           
5 A discussão a respeito do conceito de patrimônio surgiu no século XIX para produzir uma identidade 
histórica e preservar a memória das nações. No Brasil, a necessidade de proteção se deu na década de 1930 
com a criação do SPHAN – Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. A partir dos anos 1970 
a noção antropológica de cultura é adotada e o patrimônio sai dos âmbitos artístico e histórico e entra no 
âmbito cultural, ampliando seu conteúdo e evoluindo nesse sentido (MOREIRA, 2009).  
6 Foram executadas ações de alargamento e recuperação de calçadas, instalação de faixas elevadas nos 
cruzamentos, melhorias na iluminação, no mobiliário urbano, no paisagismo e no sistema de drenagem, 
além da revitalização de fachadas de edifícios históricos, entre outras ações.   
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ao Cine Brasil e seu entorno em distintos horários, tanto em dias úteis quanto nos finais 

de semana, quando um novo cenário se estabelece e a intensa movimentação cotidiana dá 

lugar a uma ocupação mais permanente na região, relacionada ao lazer de alguns grupos. 

Após múltiplas conversas informais para melhor apreensão do contexto investigado, 24 

entrevistas semiestruturadas (com um roteiro pré-estabelecido) foram realizadas, as quais 

serviram de base para a interpretação das representações que vêm sendo criadas em torno 

do novo equipamento cultural e da área central após as últimas revitalizações.  

Os entrevistados, eleitos de forma aleatória, foram divididos em dois grupos: (1) 

os atores cotidianos locais – comerciantes, trabalhadores informais, transeuntes – e (2) o 

público frequentador do equipamento cultural. Através das narrativas obtidas foram 

identificadas algumas referências (ou elementos indicativos de tais referências) comuns 

entre pessoas de um mesmo grupo e divergentes entre eles, nos permitindo realizar 

interpretações sobre os sujeitos e levantar as percepções de cada grupo.  

Além da cena diurna habitual pesquisada, duas ocasiões relacionadas à 

programação noturna do espaço cultural, uma gratuita e outra paga, foram investigadas 

para apreensão das opiniões dos frequentadores do Cine. Com isso, foi possível 

evidenciar as dinâmicas dos usuários nas situações mencionadas e no próprio cotidiano 

local, assim como seus respectivos modos de estar no espaço público.  

A primeira ocasião refere-se ao projeto musical gratuito intitulado Na Varanda, 

que ocorre todas as quintas-feiras na varanda lateral e externa do prédio. Tal ação se 

direciona para o público que circula ou trabalha no Centro, já que os shows ocorrem entre 

18h e 19h, horário de intenso movimento na região, quando grande parte das pessoas 

estão saindo do trabalho. A segunda situação refere-se à programação paga dos finais de 

semana, quando há espetáculos nos dois teatros da casa – Grande Theatro e Teatro de 

Câmara – e cujos preços praticados são relativamente altos, o que nos faz acreditar que 

um público de maior poder aquisitivo estaria sendo atraído para a região por causa dessa 

oferta cultural. 

Os grupos sociais identificados no cotidiano local, ou seja, aqueles que ocupam 

ou transitam nos arredores do Cine, serão descritos a seguir na tentativa de explicitar a 

variedade de identidades e apropriações observadas, assim como as principais dinâmicas 

produzidas nos quatro trechos investigados: como as pessoas se apropriam do mobiliário 

urbano, como ocorrem as interações sociais, como se dá a movimentação local. Após essa 
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construção, serão apontadas as dinâmicas relacionadas à programação noturna do Cine 

para, então, levantarmos as percepções dos dois grupos de entrevistados – usuários locais 

e do Cine – e interpretarmos como a reabertura do Cine e seu entorno revitalizado 

repercutem no imaginário social: se causaram (ou não) algum tipo de transformação nos 

usos cotidianos, se houve algum tipo de mudança isolada (no trecho do novo equipamento 

cultural) ou, ainda, se há novos atores e como estes estariam interagindo com os demais 

sujeitos sociais do espaço urbano em questão.  

 

Representações contemporâneas: ressignificação do espaço público (?)  

Durante os dias úteis, os quatro quarteirões do entorno do Cine apresentam um 

grande fluxo de veículos e pedestres e forte presença de distintas tipologias comerciais e 

ocupações sociais, gerando um local bastante dinâmico. Há lanchonetes, 

bares/restaurantes, bancos, óticas, lojas populares (chaveiros, relojoarias, lojas de roupas 

e acessórios femininos etc.), copiadoras, bancas de revista, farmácias, pontos de ônibus e 

de táxis etc. Os apelos sonoros e visuais utilizados para atrair consumidores são bastante 

característicos da região. 

A informalidade também se destaca no espaço como uma prática cotidiana de 

vários grupos. Vendedores ambulantes comercializam os mais variados tipos de produtos: 

comida, acessórios para celular, bijuterias, artesanato, entre outras coisas. Há também, 

ocupando ou circulando pela região, pipoqueiros, hippies, artesãos, engraxates, 

vendedores de bilhetes de loteria, artistas de rua (mágicos, malabaristas e palhaços), 

religiosos (pregadores da Bíblia), desempregados, manifestantes políticos etc. Nota-se a 

presença constante de policiais na região. Idosos e aposentados mantém a tradição dos 

jogos de dama e xadrez em alguns trechos, além do imenso contingente de pessoas de 

todas as idades que transitam diariamente pela localidade. O estilo arquitetônico das 

edificações nos remete ao passado e alguns prédios ainda mantêm suas atividades 

primárias, como hotéis, cafés tradicionais e o próprio Cine Brasil, que continua sendo um 

importante local de lazer na cidade, apesar de sua mudança de uso.  

Muitas pessoas em situação de rua são vistas, seja em trânsito ou instaladas no 

espaço público – embaixo das marquises dos prédios ou do mobiliário urbano de alguns 

trechos –, algumas usuárias de droga, conforme relatos de comerciantes locais, o que vem 
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contribuindo com o estigma de lugar marginalizado que caracteriza a região, não só para 

os estratos mais altos da população. Esse cenário de pobreza é relacionado, para os  

trabalhadores e transeuntes, aos pequenos furtos recorrentes e ao perigo de circular pelos 

arredores da Praça Sete após o fechamento do comércio à noite.  

Nas entrevistas realizadas com atores locais, como comerciantes e ambulantes, é 

recorrente a menção à falta de segurança, que muitos atribuem à forte presença de 

“marginais” e “drogados” que ocupam as calçadas e prejudicam o comércio. Conforme 

aponta Frúgoli Jr. (1995) em estudo realizado na capital paulista sobre o bairro da Luz, 

tais grupos marginalizados poderiam consolidar representações urbanas, o que faz com 

que determinadas regiões se tornem, para muitos, o retrato do perigo e da criminalidade. 

Essas percepções negativas e capturadas no cotidiano da Praça Sete podem ser 

compreendidas através de algumas falas: “O Centro acabou! São dez da manhã e não tem 

quase ninguém aqui, ninguém consome mais. E quando dá oito horas da noite não tem 

mais nada na região, ninguém fica aqui, é muito perigoso!” (Tadeu, comerciante, 70 

anos). “O Centro acabou, é um lixo, esses quarteirões viraram moradia de mendigo, só 

tem morador de rua.” (Anderson, engraxate, 45 anos). “O Centro mudou muito, tem muita 

gente, barulho, roubo. Tudo vende aqui nessa praça, tem de tudo, muito perigoso.” 

(Magda, vendedora ambulante, 58 anos). 

Apesar das diversas intervenções realizadas no Centro nas últimas décadas, assim 

como a própria restauração e reabertura do Cine, as pessoas que transitam ou trabalham 

na região não identificam mudanças positivas, inclusive comentam que o cenário piorou. 

Alguns entrevistados tendem a estabelecer conexões entre o cenário atual e o passado, 

seja mais recente, apontando para a atual crise econômica, ou mais longínquo, quando o 

Centro não se caracterizava como um local deteriorado (em termos socioespaciais). A 

maioria associa o aumento da insegurança à requalificação dos quatro quarteirões. Para 

eles os equipamentos e mobiliário urbano instalados geraram uma maior possibilidade de 

permanência nos arredores da Praça Sete, fato que aumentou de forma considerável o 

número de mendigos e moradores de rua na localidade. Esses, ao ocuparem esses lugares 

por mais tempo e estando associados à criminalidade são, também, atrelados ao 

enfraquecimento do comércio na região.  

Sobre o Cine Brasil, nota-se que a importância do local é reconhecida por muitos 

desses atores e foi constatada nos inúmeros discursos que relembram os tempos em que 
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longas filas se formavam na porta do prédio. Lembranças dos encontros que ali ocorriam 

também foram citadas, assim como os passeios pela região central da cidade. Até mesmo 

os mais jovens estimam o local e relatam que as pessoas mais velhas contam histórias 

maravilhosas sobre o antigo cinema de rua.  

Porém, surge um paradoxo, pois quando questionados sobre a fase atual do Cine 

e as (possíveis) transformações acarretadas em seu entorno, a maioria diz que nada 

mudou, pois, o prédio só abre à noite, quando o comércio já se encontra fechado e não há 

mais transeuntes na região. Este cenário, retratado na fala a seguir, difere dos tempos em 

que o antigo Cine funcionava de dia e se interligava às dinâmicas sociais da região, de 

forma geral: “Não adiantou nada o prédio abrir de novo. Ele só funciona tarde da noite, 

não tem mais ninguém aqui no Centro, e mesmo se o comércio estivesse aberto, o público 

de lá não compra da gente. Antigamente que era bom...” (Luiz, comerciante, 73 anos). 

Sobre o cenário noturno e as distintas situações acompanhadas para análise das 

percepções do público do novo espaço cultural, percebe-se que todas as quintas-feiras há 

uma certa alteração na dinâmica dos arredores do Cine Brasil (com relação aos demais 

dias úteis), já que a permanência local se estende por causa do projeto gratuito Na 

Varanda, que ocorre entre 18h e 19h. Este evento foi acompanhado com maior 

regularidade entre os meses de abril e junho do presente ano, quando foram realizadas a 

maioria das entrevistas. 

Antes de começar a apresentação dos músicos na varanda externa do prédio, 

voltada para o quarteirão fechado da Rua dos Carijós, o bar em frente já se encontra 

lotado, inclusive com mais mesas neste dia. Conforme um dos funcionários, é o dia da 

semana de maior movimento. Em contraponto, no Café Cine Brasil, lugar mais refinado 

se comparado aos demais estabelecimentos do quarteirão e situado abaixo da varanda, no 

próprio prédio do Cine, a frequência não altera. A responsável, Érica Diniz, diz que o 

movimento não está atrelado ao público noturno da casa, como comprovado nas visitas 

realizadas. A maior movimentação se dá de dia, quando funcionários de bancos e 

empresas da região almoçam e lancham. Nem mesmo os espetáculos dos finais de semana 

alteram a dinâmica do local. Poucas pessoas consomem antes dos eventos pois, ao 

chegarem, entram diretamente no edifício e, geralmente, após os espetáculos, o Café já 

se encontra fechado.   
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O público do bar é composto por pessoas de todas as idades e que, em sua maioria, 

fazem parte do cotidiano do Centro – moradores da região, trabalhadores, comerciantes, 

transeuntes etc. Há casais, grupos de amigos do trabalho, aposentados etc. Alguns 

frequentam o local semanalmente por causa dos shows. Muitos vão após o expediente, 

sozinhos ou em grupo, para distrair antes de retornarem para a casa. Há também os que, 

de passagem, são pegos de surpresa e param somente para observar a animação do lugar. 

Outros, ao perceberem o intenso movimento, as luzes e os músicos na varanda, ou seja, 

uma cena distinta da usual, vão se acomodando nos bancos ou em pé, próximos à banca 

de revistas e na porta do bar, permanecendo à espera do show. Um pequeno aglomerado 

se forma atraindo, assim, mais curiosos. A ocupação é, portanto, mais concentrada todas 

as quintas, distinguindo-se dos demais quarteirões, nos quais não há alteração em suas 

dinâmicas por causa deste evento. 

Já nos finais de semana, a movimentação de pedestres na região da Praça Sete está 

mais relacionada aos momentos de ócio e lazer, principalmente no fim de tarde e à noite. 

Logo, há menos gente circulando, mas a permanência no espaço público se dá de forma 

mais prolongada, tanto nos bares e restaurantes quanto na apropriação do mobiliário 

urbano dos quatro trechos observados, cada um com suas próprias especificidades, assim 

como ocorre nos dias de semana.  

A maior parte dos espetáculos oferecidos pelo Cine são noturnos, como já dito, e 

ocorrem de sexta a domingo. Quando o espetáculo em cartaz é no Grande Theatro, o 

acesso é feito pela entrada principal, voltada para a Praça Sete. As portas se abrem 

somente com uma hora de antecedência e, a partir de então, começa uma pequena 

movimentação em frente ao edifício envolvendo, além do público da casa, ambulantes 

(vendedores de balas, bebidas etc.), pipoqueiros, policiais, pessoas em situação de rua etc. 

Pode-se dizer também, quanto à presença destes últimos na região, que houve um 

aumento significativo desde o início da pesquisa de campo (nov. 2018) até seu fim (jun. 

2019).  

Em geral, o público chega pouco tempo antes do início da apresentação (cerca de 

30 minutos) e permanece na rua, em frente à entrada principal do Cine, conversando, 

esperando alguém ou consumindo produtos dos ambulantes (pipoca, água, balas). Muitos 

chegam em cima da hora e entram imediatamente no prédio, onde aguardam o início do 

espetáculo no foyer ou no café interno. A permanência na rua após o evento é ainda 
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menor. Prontamente o público se dispersa tomando seus táxis, na maioria dos casos. A 

ocupação no espaço público é, portanto, pontual e circunstancial, em horários que 

dependem da programação. 

Quando os espetáculos ocorrem no Teatro de Câmara, cujo acesso é feito pelas 

laterais do prédio – Avenida Amazonas e Rua dos Carijós –, a entrada principal 

permanece fechada, não havendo alteração expressiva no local. O público que chega logo 

entra no edifício, onde aguarda no espaço interno para entrar no teatro. Praticamente não 

há interação com o entorno.  

Nas entrevistas e nas observações realizadas nesses dias, constatou-se um público 

diversificado em termos de gênero e faixa etária, o que condiz com o perfil dos 

consumidores de cultura no Brasil, de acordo com a pesquisa da JLeiva (2018)7. No 

quesito escolaridade, o público identificado é mais homogêneo. Grande parte dos 

entrevistados tinha curso superior (muitos com Pós-graduação), o que se distingue dos 

resultados nacionais – somente 11% possui Superior completo e 4% Pós-graduação. O 

local de moradia também indica que os usuários entrevistados são, em sua maioria, 

pessoas das camadas médias da população, diferentemente do público que assiste aos 

shows musicais gratuitos às quintas-feiras. A maioria frequenta o espaço cultural com 

certa regularidade, entre 4 a 5 vezes por ano. Se considerarmos que tal público também 

consome outras atividades culturais, como muitos disseram, os resultados vão de encontro 

com os dados de JLeiva para Belo Horizonte. A capital mineira apresentou os maiores 

níveis de acesso à cultura (música, feiras de artesanato, museus, teatro e concertos) – 59% 

das pessoas possui um média anual de frequência entre 3 a 8 vezes por ano. O público do 

Cine se informa a respeito da programação através de redes sociais (Facebook e 

Instagram) e vão excepcionalmente para o evento. Ao chegarem na região, dirigem-se 

diretamente para o prédio, permanecendo pouco tempo no espaço público, tanto antes 

como depois dos espetáculos. Quando questionados sobre as atividades oferecidas pela 

casa, dizem não saber se existe algo além dos shows e teatros que costumam ir nos finais 

de semana, mas tecem elogios com relação ao novo equipamento cultural, ressaltando sua 

importância para a cidade: “O restauro do prédio ficou show de bola! O teatro é uma 

                                                           
7 A pesquisa foi produzida pela empresa JLeiva Cultura & Esporte e empreendida pelo Instituto Datafolha 
em doze capitais brasileiras para entender como a população vêm consumindo cultura (diversão e arte). 
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beleza e poder disfrutar de um espaço de cultura como esse, com tanta qualidade e em 

plena Praça Sete, é sensacional!”, aponta o fotógrafo Guilherme, de 29 anos.  

Outras pessoas lembram do antigo cinema e trazem relatos dos tempos de namoro, 

remetendo à memória do lugar e ao que lhes evoca o edifício histórico enquanto um 

importante local de encontro: “Acho o lugar bonito, aconchegante, atraente e a atmosfera 

inspira cultura e emoção. Sempre que venho me remete a boas lembranças da minha 

adolescência” (Marcela, professora universitária, 43 anos). “Eu vinha aqui toda semana! 

Assisti todos os filmes do Van Dame, Desejo de Matar, A mosca... era super 

frequentadora (...) meu primeiro namoro começou aqui! Todos os encontros com meus 

amigos eram marcados aqui na porta do Cine” (Gabriela, assistente social, 54 anos).  

Quando questionados sobre a frequência com que vão ao Centro, a maioria diz 

que prefere ir aos finais de semana, à lazer, e costumam frequentar também outros 

equipamentos culturais como o Palácio das Artes e o Sesc Palladium. Durante o dia, vão 

ao Mercado Central e ao Parque Municipal, quando há eventos (concertos musicais, feiras 

etc.).  A maioria só visita essa porção da cidade durante a semana diante de alguma 

necessidade especial, para compras ou serviços específicos, e destacam a diversidade 

social presente na região: “Durante a semana não gosto de vir [ao Centro] porque acho 

que é muita gente, me dá dor de cabeça. Mas por outro lado a gente vê muita coisa, muito 

do que é a vida em um grande centro, muita diversidade” (João, profissional liberal, 35 

anos). “Venho raramente durante a semana, só quando preciso resolver alguma coisa 

mesmo, e vejo uma diversidade de produtos e pessoas que não vejo em outros lugares. Eu 

gosto, acho legal” (Mário, farmacêutico, 48 anos).  

Sobre o cenário recente do Centro, muitos reconhecem mudanças positivas com 

relação às revitalizações dos anos 2000, o que contrasta com a percepção levantada a 

partir das entrevistas com os comerciantes e trabalhadores locais: “Acho que alguns 

espaços estão sendo mais valorizados e revitalizados. E isso atrai pessoas de outras 

regiões, o que ajuda a recuperar a imagem do Centro” (Silas, aposentado, 72 anos). 

 
Mudou demais! Mudou o trânsito, especialmente depois das obras pra Copa, o 
tipo de lojas... Sou do tempo que não existia Shopping, lembro da inauguração 
do Shopping Cidade. Também, de certa forma, ficou mais seguro. Me lembro 
que teve um tempo que não podia usar colar, boné, que roubavam. Hoje tem 
mais ônibus pros lugares também. Me sinto mais segura para andar em BH 
hoje do que há uns 20 anos, por exemplo. (Juliana, advogada, 52 anos) 



   
 

 
REAPCBH – Revista Eletrônica do Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte, v. 6, n. 6, dezembro de 
2019- ISSN: 2357-8513 

267 
 

 

E sobre a reabertura do Cine Brasil e seus efeitos no entorno, a grande maioria das 

pessoas enxerga melhorias e tem percepções positivas, o que também difere das opiniões 

de quem vivencia o dia a dia dessa porção da cidade: 

 
Acho que essa região melhorou muito depois que o Cine abriu de novo, o 
prédio ficou abandonado por muito tempo e teve um medo de ser vendido pra 
Igreja Universal, como foi com o Acaiaca, que tinha virado igreja, e aquela 
danceteria que ficava embaixo do prédio JK, que também virou igreja8. Acho 
que foi até notícia na época. Com a reinauguração [do Cine], além de 
preservarem o prédio, manteve o espaço. É um local até sagrado de BH (risos). 
Mudou do ponto de vista da arquitetura, mas pra mim foi uma preservação 
muito simbólica. (Carlos, psicólogo, 60 anos) 
 
Não frequento muito o Centro, mas acho que a reabertura do Cine trouxe, além 
de beleza, a sensação de que a história é valorizada, e que aqui tem locais muito 
interessantes. Acho que abriu um canal entre as pessoas e essa região de BH. 
Eu estou super aberta para conhecer outros espaços aqui do Centro. (Marcela, 
professora universitária, 43 anos) 
 

As narrativas positivas de grande parte desse grupo de entrevistados nos levam a 

crer que o público do espaço cultural reconhece que as ações realizadas nos últimos anos 

valorizaram a região, tornando-a mais bonita e segura, como muitos discorrem. Porém, 

essa constatação é um tanto paradoxal, pois os mesmos que identificam melhorias, não 

vivenciam ou se apropriam do espaço público revitalizado, a não ser de forma esporádica, 

sem maiores interações com o entorno. Parece, inclusive, ter havido uma diminuição dos 

estigmas envolvendo violência e insegurança (elementos recorrentes na fala dos atores 

locais, cujas percepções são distintas). Entretanto, além de não permanecerem no local 

por muito tempo, não frequentam o cotidiano da região. Suas opiniões são construídas a 

partir da presença noturna e circunstancial que se dá em alguns finais de semana, e que 

parecem ser suficientes para se demonstrarem satisfeitos com a nova oferta cultural em 

ter acesso à uma oferta cultural em um edifício histórico no centro tradicional da cidade.  

Podemos constatar, dessa maneira, que as representações criadas pelos 

entrevistados – atores cotidianos e usuários do Cine – parecem estar relacionadas às 

                                                           
8 Os edifícios Acaiaca e JK são prédios históricos localizados na área central da cidade. No primeiro, 
funcionou o famoso cinema homônimo, enquanto no subsolo do segundo, uma antiga casa de shows das 
décadas de 1980/90 foi comprada pela Igreja Universal, assim como ocorreu com o cine Acaiaca. 
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diferentes formas de inserção socioespacial que se dá na localidade em questão. Conforme 

Leite,   

 
“(...) os usos do espaço incidem sobre as formas de representação cotidiana e 
dos modos de vida. Essas representações, entretanto, hão de ser consideradas 
reflexivas: dependem das possibilidades de acesso e de uso físico ou simbólico 
do espaço e, inversamente, tendem a moldar as configurações sociais desses 
espaços, atribuindo-lhes forma e sentido.” (LEITE, 2006) 

 

Pode-se dizer que, apesar das atrações culturais, a chegada (ou o retorno) de um 

certo público mais abastado não caracterizou, até o momento, uma mudança significativa 

na localidade. Mesmo porque não se conformou, na área em questão, um circuito cultural 

e de consumo interligado ao novo equipamento, e que poderia atender aos desejos dos 

novos usuários, proporcionando uma maior permanência destes no local, configurando 

novos pontos de encontro e convivência. O único espaço de sociabilidade dessas camadas 

médias é o próprio Cine Brasil – no que diz respeito a região da Praça Sete e seu entorno 

imediato –, já que não foram identificados novos estabelecimentos comerciais e/ou de 

lazer voltadas para o consumo desse público. 

 

Apontamentos finais 

A revitalização do histórico Cine Brasil e sua consequente reabertura como um 

novo espaço cultural para a cidade é um caso de experiência de renovação como outros 

que vêm ocorrendo no Brasil e no mundo para a recuperação de centros urbanos 

degradados através do apelo cultural, seja para o aumento da atratividade desses locais, 

seja para a promoção da cidade, em termos mais amplos. Aliado ao predomínio de um 

tipo de gestão de tendências neoliberais, muitas parcerias público-privadas vêm sendo 

realizadas nesses tipos de intervenção, nos quais o Estado transfere a gestão de 

instituições culturais para o poder privado, que se apropria do patrimônio renovado para 

gerar uma nova oferta cultural – com base na lógica empresarial/mercadológica – para a 

classe média da população, na maioria dos casos. Nesse sentido, apesar do discurso 

institucional contemplar diferentes grupos sociais, apenas uma parcela da população 

torna-se consumidora dessas novas atrações culturais, o que pode promover (ou não) 

mudanças socioespaciais com o surgimento de novos usuários nesses locais e, logo, novas 

formas de uso e ocupação do território. Assim, as transformações ocasionadas dependerão 
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de como serão apropriados o espaço urbano e o patrimônio cultural pelos diferentes atores 

sociais em cena. 

Ao investigarmos os efeitos do novo Cine Brasil no Centro revitalizado de Belo 

Horizonte, pode-se dizer que não foram identificadas mudanças socioespaciais relevantes 

na porção analisada. A nova oferta cultural promovida, predominantemente direcionada 

para os setores médios, como evidenciado na pesquisa, não exerceu alterações 

significativas no perfil do comércio nem, tampouco, na apropriação cotidiana da região. 

Isso ocorre, em grande medida, porque a programação do equipamento cultural é 

majoritariamente noturna e concentrada nos finais de semana. Assim, a frequência 

esporádica do público do Cine não reverbera nos usos populares já estabelecidos no 

espaço público. Praticamente não há interação com o entorno, já que esses novos atores 

vão ao Centro somente como consumidores das atrações culturais da casa, permanecendo 

pouco tempo nos arredores do prédio, tanto na chegada quanto após os espetáculos. Além 

da maioria dos eventos serem direcionadas para um público determinado, as atividades 

gratuitas existentes não conseguem promover a inclusão social. No caso do projeto 

musical mencionado, como vimos, a ação é voltada para fora do edifício. O público, dessa 

maneira, apesar de constituído em grande parte por atores locais, não se apropria do 

espaço cultural e se transforma em mero espectador, já que permanece na rua. 

O fomento a uma vida urbana diversificada, como pretendido pelo poder público 

nas revitalizões do Centro, possibilitou a preservação do Cine Brasil, cujo resgate de seu 

valor simbólico foi considerado essencial para o alcance das renovações almejadas para 

essa porção da cidade. A reforma do histórico edifício, que ameaçava ser demolido como 

outros à época, foi uma conquista para a cidade e sua nova função, um importante fator 

para a retomada do centro tradicional como um espaço de lazer e entretenimento para 

uma parcela da população.  

Porém, assim como vêm ocorrendo em diversas intervenções urbanas que adotaram 

a cultura como estratégia de renovação, percebemos a predominância de dois grupos 

sociais no local, cujas representações acerca dos espaços (revitalizado e construído) se 

diferem, o que repercute nos modos de ocupar e perceber a localidade. Ao examinar como 

esses atores vêm respondendo às experiências geradas com as intervenções, é possível 

notar alguns elementos que compõe o imaginário dessas pessoas, e que podem ser 
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atrelados ao acionamento da memória e da história que esses projetos realizam ao se 

vincularem a valores simbólicos. 

Como mostram os resultados da pesquisa, há um grupo composto pelas camadas 

populares (usuários locais), que vivenciam o cotidiano da região, não conformam o 

público do Cine (em geral, parecem não se importar com a reinauguração do prédio) e 

possuem uma visão mais negativa sobre as mudanças/intervenções do Centro; e outro 

constituído pelas camadas médias (novos usuários), que chega ao Centro ou retorna com 

uma certa nostalgia e romantismo a respeito de um passado mais longínquo e com uma 

visão mais otimista sobre as transformações recentes da área. Em outras palavras, as 

representações criadas na contemporaneidade repercutem nos usos estabelecidos no 

espaço urbano e dependem da leitura (positiva ou negativa) que os usuários realizam 

sobre determinados lugares. Fato este interligado ao legado afetivo que locais como o 

Cine Brasil possuem para grande parte da população.  

As representações passadas criadas por antigos edifícios históricos são responsáveis 

pela conformação de um imaginário afetivo do lugar, que dão suporte para que as 

percepções contemporâneas sejam positivas para aqueles que compõe o novo público 

desses espaços. No caso de Belo Horizonte, por exemplo, até mesmo os estigmas criados 

em torno da área central – em seus anos de relativo abandono e deterioração – parecem 

ter sido minimizados depois das revitalizações do Cine e do Centro, desconstruindo as 

representações majoritariamente negativas que o local possuía para parcela da população. 

Ademais, ao interligar instituições culturais à memória da cidade, reforça-se a 

centralidade urbana onde o edifício está inserido, o que contribui para a 

reocupação/renovação desses territórios através do resgate do valor de uso do espaço 

público. Mesmo que a ocupação das camadas mais abastadas seja esporádica e pontual, 

os investimentos realizados nas áreas revitalizadas são reconhecidos de maneira positiva.  

Por outro lado, a maioria dos atores locais não usufruem do novo equipamento 

cultural, nem tampouco reconhecem melhorias atreladas às revitalizações, seja no 

comércio, na segurança ou na qualidade ambiental, lhes restando apenas a apropriação 

cotidiana do espaço urbano. A memória que se pretende resgatar com a renovação do 

patrimônio cultural não é reconhecida nem incorporada por quem vivencia o espaço de 

forma habitual, cujos vínculos estabelecidos parecem ser outros. 
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Desse modo, é possível afirmar que, até o presente momento, não se pode atribuir 

à renovação do Cine Brasil uma gentrificação do espaço urbano, perigo sempre presente 

nesses tipos de intervenções urbanas. Entretanto, também não podemos dizer que o local 

vem promovendo um processo de inclusão social e de democratização da cultura. Apesar 

de sua localização privilegiada, numa importante centralidade para a metrópole, seu 

público, com poucas exceções, continua sendo limitado aos tradicionais consumidores de 

atividades culturais. Torna-se necessário, assim, que continuemos a refletir sobre como 

as políticas culturais poderiam, de fato, abarcar os diferentes grupos para o alcance da 

desejada valorização da diversidade social em nossos centros urbanos. 
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RESUMO 

Este artigo aborda pontos da história do design em marcenaria em Belo Horizonte, a 
primeira cidade planejada do país após a implantação do regime republicano. Com forte 
apelo simbólico e um projeto urbano inovador à época, a cidade vivenciou, durante sua 
construção, a convocação de diversos profissionais, dentre os quais marceneiros italianos. 
Seus trabalhos são vistos em edifícios históricos. Também foram parte da nascente 
atividade industrial do município. O artigo sugere pesquisas sobre a indústria moveleira 
local, cuja origem se deve, em parte, ao empreendedorismo desses imigrantes. 
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ABSTRACT 

This paper boards points of woodwork design history in Belo Horizonte, the first planned 
city after the implantation of Republican regimen. With strong symbolic appeal and an 
innovator urban project at that time, the city experienced, during its construction, the 
convocation of many professionals, with Italian woodworkers among them. Their works 
can be find in historical buildings. They were also part of the nascent industrial activity 
of the municipality. The paper suggests researches about the local furniture industry, 
whose origin is due, in part, to the entrepreneurism of these immigrants. 
 
Keywords: Design. Woodwork. Italian immigration.  
 

1. Introdução 

 

A construção da cidade de Belo Horizonte, a primeira capital planejada da 

República, contou com a presença e a atividade de profissionais das mais diversas 

ocupações e origens. Nesse sentido, chamam a atenção alguns trabalhos em marcenaria 

executados especificamente por imigrantes italianos. A importância dessa atividade está 

relacionada não apenas com a história da cidade em si, mas também com a história do 

design e da indústria em âmbito local. Alguns desses imigrantes viriam a se tornar, no 

decorrer dos anos, empreendedores e fundadores de empresas e indústrias ligadas não 

somente à marcenaria, mas também a diversas outras atividades – de caráter industrial ou 

não –, as quais foram de grande importância durante os anos iniciais da nova capital. 

Minas Gerais já havia recebido, ainda nos tempos do Império, alguns 

contingentes de imigrantes, principalmente italianos, os quais inicialmente se fixaram no 

sul do Estado, atraídos pelas lavouras de café e núcleos coloniais agrícolas (CAMPOLI, 

2013; CHRYSOSTOMO; VIDAL, 2013). Outros se estabeleceram em centros urbanos, 

especialmente em Juiz de Fora, Barbacena e, mais tarde, em Belo Horizonte. Os italianos 

que foram atraídos pela construção da nova capital constituem o maior dos contingentes 

de estrangeiros que se estabeleceu na cidade (CAMPOLI, 2013; Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico de Minas Gerais – IEPHA/MG, 1987). 
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A nova capital representava um símbolo bem claro de ruptura com o passado 

monárquico (MAGALHÃES, ANDRADE, 1989; CAVALIERI, 2011). O país passava 

por um novo momento político e social, marcado pela queda do Império e início da 

República, no qual uma nova ordem se impunha. Por isso, era necessário que o 

empreendimento representasse, além do rompimento com o passado, os novos ideais 

republicanos. O novo regime, o limiar de um novo século, as transformações sociais, o 

contexto histórico e a influência da filosofia positivista introduziram os ventos da 

mudança (MAGALHÃES, ANDRADE, 1989). A presença do imigrante italiano seria, 

no final das contas, um importante elemento somado a esse processo de transformação 

social. Gontijo (1998) afirma que: 

 
A Comissão Construtora demandava artesãos e trabalhadores qualificados, 
com experiência em técnicas de construção e arquitetura totalmente diversa do 
estilo colonial mineiro, forjado na taipa e no adobe, e muitos imigrantes já 
chegavam para integrar as equipes de trabalhos especializados (GONTIJO, 
1998, p. 23). 

 

O início desse processo deu-se com a fundação de Belo Horizonte. A constatação 

de que, para levar a cabo a construção da capital seria necessária uma mão de obra 

altamente instruída e capacitada, levou o governo mineiro a promover a vinda de 

profissionais estrangeiros (CAVALIERI, 2011; GONTIJO, 1998). Foi a partir desse 

momento que a imigração italiana para a cidade se intensificou. A construção passou a 

demandar o trabalho de profissionais tão diversificados que a realidade nacional não era 

capaz de suprir, e por isso o governo republicano passou a veicular anúncios na Europa, 

com o objetivo de atrair esses profissionais (IEPHA/MG, 1987). De acordo com Cavalieri 

(2011), o Almanack da Cidade de Minas, de 1900, registrava a presença de cerca de 3.000 

italianos em um total de 5.000 construtores. 

As atividades desenvolvidas pelos italianos em Belo Horizonte foram variadas, 

indo das mais simples, como aquelas relacionadas à produção de alimentos, até as mais 

sofisticadas, como a engenharia e a arquitetura. Deve-se aos italianos o início da atividade 

industrial, com a Marmoraria Lunardi, uma das primeiras indústrias estabelecidas na 
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capital e em atividade até os dias atuais (CAMPOLI, 2013). O fim dos trabalhos da 

Comissão Construtora, em 1897, fez com que os profissionais italianos começassem a 

abrir seus próprios estabelecimentos, incluindo as marcenarias. 

 

2. Marcenaria no Brasil e o trabalho do imigrante 

 

A madeira sempre foi um material abundante no Brasil, e tornou-se naturalmente 

um dos principais materiais usados na construção das casas, e o principal na produção de 

móveis, desde os tempos coloniais. A marcenaria brasileira era, no princípio, uma 

vertente da marcenaria portuguesa, principalmente no tocante ao trato com a madeira. 

Ainda assim, desde os tempos da antiga colônia já era possível perceber no mobiliário 

brasileiro algumas características próprias, motivadas por fatores como o material 

disponível e o clima. O mobiliário brasileiro anterior ao século XIX era, normalmente, 

rústico e simples, conforme apontam documentos e testemunhos da época (BLEICH, 

2017). 

A partir do século XIX, com a vinda da Família Real Portuguesa para o Brasil e 

a consequente abertura dos portos às nações amigas, realizada por D. João VI, o país 

passou a receber novas influências além da portuguesa, e isso acabou se refletindo 

inclusive no mobiliário. O passar dos anos produziu mudanças graduais no mobiliário das 

casas brasileiras ao ponto de, no início do século XX, uma casa de classe alta no Rio de 

Janeiro ter o seu interior muito semelhante ao de uma casa francesa (BLEICH, 2017). 

Isso ilustra como o país ainda estava em busca de modelos e referências externas, 

sobretudo europeias. A adoção de novos signos e valores culturais alteraram 

significativamente não apenas a arquitetura e o interior das construções, mas a própria 

paisagem urbana brasileira, sendo Belo Horizonte um exemplo disso. Os velhos sobrados 

do arraial do Belo Horizonte (outrora Curral del Rei) foram demolidos e deram lugar a 

palacetes e edifícios ecléticos (BARRETO, 1996), enquanto que a decoração dos novos 

interiores geralmente buscava a releitura de vários estilos. Um exemplo de interior 
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bastante eclético é o Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, que abriga ambientes 

decorados segundo vários estilos, como o Luís XV, Luís XVI e Renascença 

(TRIVELLATO; CLÍMACO, 2014; SALGUEIRO, 1987). 

Desse modo, os edifícios – públicos e privados – de Belo Horizonte, juntamente 

com seus interiores, não foram exceção frente às novidades arquitetônicas que ocorriam 

no resto do país. Seguindo a linha da arquitetura eclética, as primeiras construções da 

cidade exibiam uma mistura de elementos oriundos da arquitetura clássica, neoclássica, 

renascentista, gótica, barroca e até românica. A decoração dos interiores segue o mesmo 

princípio, e é possível notar inclusive a presença de elementos do Art Nouveau em alguns 

interiores, como é o caso da grande escadaria do Palácio da Liberdade, importada da 

Bélgica (TRIVELLATO; CLÍMACO, 2014; SALGUEIRO, 1987). 

O design em marcenaria da época buscou a harmonia com as formas 

arquitetônicas, o estilo artístico e os modismos vigentes. As referências eram a tradição 

acadêmica e a reprodução de vários estilos tradicionais, em forma pura ou eclética, os 

quais eram também aplicados na arquitetura (SANTI, 2013). Foi também a partir do final 

do século XIX que a marcenaria brasileira começou a abandonar sua característica 

artesanal e adquirir um aspecto mais industrial: 

 
A industrialização do mobiliário brasileiro tem sua origem na produção 
artesanal. No início, as indústrias eram, na verdade, pequenas marcenarias que 
produziam por encomenda, utilizavam as técnicas tradicionais na fabricação 
do mobiliário e processos de produção de cunho eminentemente artesanal, em 
decorrência de uma tecnologia ainda incipiente (SANTI, 2013, p. 130-131). 

 

O mesmo sucedeu em Belo Horizonte: após trabalharem nas obras 

encomendadas pelo poder público, grande parte dos imigrantes italianos partiu para o 

empreendedorismo e abriu várias marcenarias na cidade (IEPHA/MG, 1997). A nova 

política econômica do governo brasileiro no início do século, juntamente com a chegada 

da Primeira Guerra Mundial, proporcionou um grande crescimento da indústria nacional 

durante os anos de 1910 a 1914. A importação de bens industrializados europeus cessou 

durante a guerra, fazendo com que as classes mais abastadas passassem a consumir os 
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bens produzidos no país. A indústria nacional, ao suprir a demanda antes atendida pelo 

produto europeu, acabou por fim conquistando e se estabelecendo nesse mercado 

(SANTI, 2013). 

O recorte histórico em questão trata, portanto, das duas primeiras fases da 

arquitetura de Belo Horizonte, sendo a primeira iniciada na construção da cidade, em 

1894, e a segunda referente aos anos de 1918 a 1930 (SALGUEIRO, 1987). Esse recorte 

corresponde ao período em que a cidade vivenciou o maior afluxo dos marceneiros 

italianos, o que pode ser constatado através dos registros de profissionais existentes no 

Arquivo Público da Cidade, dos registros de contas existentes no Arquivo Público 

Mineiro e da literatura sobre o tema (IEPHA/MG, 1997). 

 

3. Projetos 

 

Os poucos edifícios históricos do final do século XIX e início do século XX que 

ainda restam em Belo Horizonte costumam exibir obras em marcenaria de imigrantes, as 

quais vão da estrutura do edifício até o mobiliário. Elaboradas com os mais diversos tipos 

de madeiras de lei, as peças remanescentes possuem estado de conservação relativamente 

bom e podem ser observadas principalmente nos edifícios públicos. Infelizmente, a 

maioria das casas e palacetes dos primeiros anos de Belo Horizonte acabou demolida – 

destino este reservado também a diversos prédios públicos importantes, como o primeiro 

edifício dos Correios e Telégrafos, localizado na Avenida Afonso Pena, e o prédio da 

Faculdade de Direito, que ficava na Praça Afonso Arinos e em cujo local foi levantado 

um edifício modernista (SALGUEIRO, 1987). 
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Rastrear e identificar as peças de 

mobiliário é uma tarefa mais complexa, uma vez 

que muitos móveis foram removidos, 

substituídos e até destruídos ao longo dos anos. 

No entanto, alguns exemplares foram 

preservados nos conjuntos originais e ainda 

podem ser contemplados nos locais abertos à 

visitação. Um exemplo é o Palácio da Justiça, 

localizado na Avenida Afonso Pena. O prédio 

possui um conjunto notável de cadeiras em seu 

salão nobre. Sabe-se que as mesmas foram 

executadas pelo italiano A. Piancastelli (?-?), o 

qual era proprietário, em 1913, da Marcenaria 

Moderna, localizada na rua dos Carijós 

(IEPHA/MG, 1997). O trabalho, realizado em 

madeira escura, contribui para o aspecto formal 

e austero do salão (FIGURA 1). 

As cadeiras produzidas por Piancastelli 

fazem parte do conjunto de móveis do Palácio 

da Justiça. O prédio, em estilo eclético, foi 

projetado pelo arquiteto Raphael Rebechi e 

construído entre 1909 e 1912. A fachada é 

decorada com frisas alegóricas ao direito 

romano, e o edifício possui “profusão de ornatos: festões no entablamento, palmetas nos 

acrotérios, escudos e outras estilizações em massa, que atestam a progressiva sobrecarga 

de décor pré-fabricado” (SALGUEIRO, 1987, p. 121). Uma vez que o prédio possui um 

aspecto majestoso e transmite um ar de gravidade, superioridade e poder com sua 

FIGURA 1 - Cadeira criada por A. Piancastelli para 
o Palácio da Justiça. 

 

Fonte: elaborado pelo autor, 2019. 
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escadaria e colunas jônicas, é de se esperar que o mobiliário também busque causar a 

mesma impressão. 

O Salão da Corte Superior, onde ficam as cadeiras de Piancastelli, é descrito por 

Fiuza (2005) como “um dos salões públicos mais bonitos do Brasil” (FIUZA, VEADO, 

2005, p. 62). O ambiente é iluminado por lustres de cristal vindos da Boêmia e decorado 

com tapeçaria vermelha e cortinas da cor de damasco dourado. Trata-se, portanto, de um 

ambiente ao mesmo tempo elegante e austero, bem adequado ao Poder Judiciário. O 

mobiliário do Salão, portanto, segue a mesma linguagem.  

A madeira utilizada nas cadeiras é a peroba do campo, conhecida por ser macia 

– portanto, muito adequada ao trabalho de entalhamento – e durável. O assento das 

cadeiras, em palhinha, destoa do encosto e dos descansos para braços, todos elaborados 

em couro com preenchimento. Seu uso se deve à questão prática, pois o assento em 

palhinha proporciona maior conforto térmico após um longo período de uso – algo 

comum em tribunais, onde as sessões costumam durar horas. Mas a maior peculiaridade 

das cadeiras está no acabamento da parte superior do espaldar, que é a parte mais visível 

e que mais chama a atenção.  

Cada cadeira possui “cachaço com duas carapetas em pinha; centro com 

decoração concheada com volutas e forma oval em alto-relevo, encimada por estrela de 

cinco pontas e ladeada por figuras grotescas” (FIUZA, VEADO, 2005, p. 62). A estrela 

é, obviamente, uma referência à República e ao seu brasão de armas. As duas figuras 

aladas são dragões cujas faces estão voltadas para o medalhão e a estrela, em uma posição 

de guarda. O simbolismo do dragão, na cultura ocidental, geralmente não possui 

conotação positiva; mas, por vezes, assume a figura de uma criatura dotada de grande 

poder. Cirlot (1984) afirma, sobre os dragões, que “[...] em plena ambivalência, apesar de 

seu sentido terrorífico, fizeram-nos [...] guardiães de templos e tesouros e também 

alegoria do vaticínio e da sabedoria” (CIRLOT, 1984, p. 214). Ainda de acordo com o 

autor, é comum, no simbolismo ocidental, a representação do dragão como ente alado, 

onde as asas representam a possibilidade intelectual de elevação – daí a sua possível 
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relação com o Direito. Assim, pode-se deduzir que os dois dragões são sábios guardiões 

que protegem tanto o medalhão quanto a estrela, o que denota a existência de um poder 

sobre-humano – a Justiça – a zelar e proteger a República. 

As pinhas – ou pinhões – foram trabalhadas separadamente em torno, para depois 

receberem acabamento manual e serem finalmente fixadas ao conjunto. Seu simbolismo 

está associado ao pinheiro, o qual, segundo Cirlot (1984), é considerado um símbolo de 

imortalidade, pois é uma árvore que permanece verde em todas as estações do ano. Já os 

pinhões são, geralmente, associados à fertilidade. No caso em questão, pode ser uma 

alusão às ações prolíficas da Justiça, que “semeia” as ações do Direito. Mas é mais 

provável que seja apenas um mero elemento decorativo, sem qualquer significado. Deve-

se ter em mente que, à época, o Brasil ainda buscava por referências estilísticas, e a cópia 

de modelos europeus era muito comum (SANTI, 2013). 

Dificilmente as cadeiras foram trabalho de uma só pessoa – seriam necessários 

anos para concluir o trabalho. Por isso, o mais provável é que Piancastelli tenha contado 

com a ajuda de uma equipe de profissionais que trabalhou na execução das peças mais 

simples. Assim, as peças mais complicadas e que requerem entalhamento seriam deixadas 

para o marceneiro mais experiente. Essa forma de divisão do trabalho evidencia a 

existência de um projeto para execução em nível industrial ou semi-industrial, ainda que 

o nível de detalhamento de parte desse mobiliário indique também um processo artesanal. 

Outros edifícios públicos possuem trabalhos realizados por Ignazzio Costa 

(Itália, ? - ?), que era, além de carpinteiro e marceneiro, escultor em madeira. Costa 

especializou-se no entalhamento de figuras zoomorfas – principalmente leões – em 

móveis. Seus trabalhos estão presentes no Palácio da Liberdade e nos prédios das 

Secretarias de Educação, de Obras Públicas e da Fazenda. Com o fim dos trabalhos nos 

prédios do Estado, Costa tornou-se, mais tarde, proprietário de uma fábrica de móveis, 

localizada na rua São Paulo (IEPHA/MG, 1997). 

O sobrinho de Costa, Salvatore Gagliani Impellizieri, também era marceneiro, e 

foi proprietário de uma fábrica de móveis localizada, a princípio, na rua dos Goitacazes, 
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e depois transferida para o Barro Preto e Carlos Prates, respectivamente (IEPHA/MG, 

1997). A empresa chamava-se Impellizieri Móveis, e alguns dos descendentes da família 

Impellizieri atuam no ramo de mobiliário até os dias de hoje. 

Com relação aos projetos em 

marcenaria de interiores, os exemplos costumam 

ser mais frequentes. Alguns projetos exibem alto 

nível de complexidade e de acabamento. É o 

caso de alguns trabalhos executados por 

marceneiros como Miguel Treguellas (Itália - ?), 

que trabalhou no Palácio da Liberdade (piso e 

também as portas do salão de honra) e na antiga 

Secretaria das Finanças. Destaca-se também o 

trabalho de Carlos Bianchi (Milão, Itália, 1867 – 

Belo Horizonte/MG, 1923), que deixou, entre 

suas criações, algumas obras no Cemitério do 

Bonfim e a estrutura em madeira da escadaria do 

atual Museu da Moda – outrora sede do 

Conselho Deliberativo e Câmara de Vereadores 

–, na esquina da Rua da Bahia com Avenida 

Augusto de Lima (IEPHA/MG, 1997). A 

escadaria liga os dois salões principais do edifício ao nível da rua, e pode ser vista da 

calçada (FIGURA 2). Um exame dos pilares que sustentam os corrimões mostra que 

Bianchi já fazia uso de torno mecânico para a produção das peças em série (FIGURAS 3 

e 4). Isso coloca sua oficina no grupo das marcenarias brasileiras que, no início do século 

XX, já vinham abandonando o caráter puramente artesanal de produção e adotando 

processos de produção industriais, com uso de maquinaria e divisão de tarefas. Por esse 

tempo começaram a surgir, no país, as marcenarias equipadas com tornos a vapor, a água 

e a eletricidade (SANTI, 2013). No entanto, na escadaria de Bianchi pode-se observar 

FIGURA 2 - Vista frontal da escadaria projetada e 
executada por Carlos Bianchi, no Museu da Moda. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 
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que determinadas peças de acabamento, como as curvas dos corrimões, ainda 

demandavam um trabalho totalmente artesanal, não poderiam ser executadas em série 

nem mecanicamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainda no Museu da Moda é possível contemplar, no teto do seu salão nobre, um 

notável trabalho em madeira executado pelo italiano Gabriel Antonio Galante 

(IEPHA/MG, 1997). Provavelmente executado em jacarandá-da-bahia, a parte principal 

do forro parece formar uma peça única e é ricamente ornamentada (FIGURA 5). No 

entanto, pelas dimensões de algumas peças, é possível deduzir que as partes maiores 

foram trabalhadas no local. Já as peças menores são trabalho da oficina de marcenaria, 

primeiramente produzidas e depois levadas ao local para serem encaixadas na estrutura 

principal (FIGURA 6). 
 

 

 

FIGURAS 3 e 4 - Detalhes da escadaria, em madeira torneada. 

     

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 
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FIGURA 6 - Vista lateral do forro projetado por Gabriel Galante. Pode-se notar a presença de peças de encaixe 
menores. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 

FIGURA 5 - Vista do teto do Salão Nobre do antigo Conselho Deliberativo, criado por Gabriel Galante. As luzes 
das lâmpadas do museu impedem a reprodução dos detalhes na fotografia. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 
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Galante foi também responsável pelo projeto dos tetos e pisos do Palacete 

Afonso Pena Júnior, atualmente propriedade da Universidade de Negócios e 

Administração (UNA), e localizado na rua dos Aimorés, 1.451. Os trabalhos naquele 

palacete foram realizados em 1913. Outro trabalho notável e de sua autoria são os forros 

em madeira das salas de visitas e jantar do Palacete Dantas, atualmente fechado e sob os 

cuidados da Secretaria de Estado da Cultura. O trabalho foi realizado entre 1915 e 1916 

(IEPHA/MG, 1997). 

Uma observação nos dois forros presentes no Palacete Dantas permite identificar 

semelhanças com o forro do Museu da Moda: repartições em quadro, rodapés trabalhados 

e uma repartição central onde é instalado um lustre. No forro do salão principal do 

Palacete Dantas (FIGURA 7) predomina a imbuia, mas é possível identificar outras 

madeiras. As diferenças de tonalidades permitiram ao artista fazer uma composição em 

que tons mais claros se alternam aos mais escuros, fazendo um jogo de contrastes. O forro 

apresenta repartições em quadros, havendo ao centro uma repartição maior e mais 

profunda, onde se sustenta o lustre. Pode-se observar um predomínio de elementos mais 

retilíneos e geométricos, como a padronagem grega. A decoração da parte central, por 

outro lado, fica por conta de elementos fitomorfos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             FIGURA 5 – Forro da sala de visitas do Palacete Dantas, criado por Gabriel Galante. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 
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O segundo forro de madeira localiza-se no mesmo andar, na sala contígua, na 

qual existe, no piso, um belo trabalho em marchetaria executado pelo artista português 

Manoel Ferreira Tunes. O forro em questão também possui um desenho geometrizado, 

mas predominam as formas mais orgânicas. Nesse forro é possível notar maior 

predomínio de elementos fitomorfos na decoração. Essas peças devem ter sido 

trabalhadas em série e depois fixadas à estrutura principal. 

Os dois forros do Palacete Dantas exibem algumas rachaduras. A julgar pelo 

estado de conservação dos mesmos, uma obra de restauração em alguns pontos já se faz 

necessária, sob risco de a situação dos forros e do próprio imóvel se agravarem. 

Gabriel Galante foi também proprietário de uma marcenaria e carpintaria em 

Belo Horizonte. Realizou ainda projetos para residências, como é o caso da moradia de 

José Garavelo, localizada na rua dos Carijós, 679, e posteriormente demolida. Alguns de 

seus projetos, em poder do Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte, sequer foram 

executados, como é o caso da Escola Livre de Música. 
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Os trabalhos em marcenaria do palacete Borges, localizado na rua da Bahia e 

atual sede da Academia Mineira de Letras (FIGURA 8), foram executados pelo austríaco 

João Amadeu Muchiutti (Gradisca/Áustria, 1872 – Belo Horizonte/MG, 1938) e pelo 

italiano Mario Bima (?-?), sob encomenda do arquiteto Luiz Signorelli (Cristina/MG, 

1896 – Belo Horizonte/MG, 1964). A obra é da década de 1920 (IEPHA/MG, 1997). 

Chamam atenção a escadaria interna elaborada em jacarandá, os trabalhos em mármore 

executados pelos irmãos Natali, e o teto em estuque executado por dois portugueses que 

foram trazidos especialmente para executarem esse trabalho. A esquadria interna foi feita 

                      FIGURA 6 – Forro da sala de jantar do Palacete Dantas, criado por Gabriel Galante. 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 
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a partir de madeiras de jacarandá (MARTINS, MARTINS FILHO, 2013). O palacete 

Borges é um dos melhores exemplos, em Belo Horizonte, de um projeto particular que 

contou com o trabalho de profissionais brasileiros e europeus, e encontra-se atualmente 

em bom estado de preservação. 

Segundo Martins e Martins Filho (2013), 

 
Todas as partes de madeira da casa – portas, escadas e outras – foram 
trabalhadas por dois grandes artífices italianos que já moravam aqui em Belo 
Horizonte: o Sr. Muchiutti, que, há pouco, foi citado pelos jornais como um 
dos maiores artistas que passaram pelo Brasil, e o Sr. Mário Bima, recém-
chegado ao País com sua esposa [...] O trabalho desses artistas é perfeito e 
sempre elogiado por todos que o vêem (MARTINS, MARTINS FILHO, 2013, 
p. 22-23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma das dificuldades do trabalho em marcenaria diz respeito à produção em 

série de certas peças. Ao contrário do artefato em metal, por exemplo, que pode ser 

fundido e refundido no caso de erro ou resultado insatisfatório – o que gera uma perda 

menor de material –, o erro de execução na madeira pode colocar todo um trabalho a 

perder, resultando na perda de grande volume de um material com custo elevado. Por 

FIGURA 7 - Palacete do médico Eduardo Borges da Costa, o qual, além de residência, também possuía clínica e 
consultórios. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 
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isso, peças de grandes dimensões necessitam de um cuidado redobrado, como foi o caso 

dos revestimentos internos e das portas do palacete Borges, feitas por Mario Bima 

(FIGURA 9). As duas portas principais do prédio, ricas em detalhes, são quase idênticas. 

Um olhar mais acurado permite notar que as portas e as janelas dispõem de alguns 

elementos menores, que foram trabalhados separadamente e depois fixados nas estruturas 

(FIGURAS 10 e 11), donde se conclui que a maior dificuldade desse trabalho foi deixar 

essas partes menores idênticas, o que atesta a perícia do marceneiro. Por outro lado, trata-

se de uma solução inteligente, uma vez que um erro cometido acabaria por descartar 

apenas a peça pequena, e não a porta inteira, caso esta fosse constituída de uma peça 

única. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 8 - Uma das portas do palacete Borges, executada por Mario Bima. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 
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Os trabalhos em madeira executados pelos italianos abrangem também a 

carpintaria em alguns casos, como é o caso de Pedro Bachetta (Itália, 1840 – Belo 

Horizonte/MG, 1927). Mesmo sendo serralheiro, consta que Bachetta executou os 

trabalhos de carpintaria na Capela do Rosário (localizada na confluência das ruas São 

Paulo, Tamoios e avenida Amazonas), por volta de 1895 a 1896 (IEPHA/MG, 1997). Se, 

por um lado, trabalhos em marcenaria despertam mais a atenção em termos de design (em 

especial nos aspectos técnico, industrial e estético), por outro lado o trabalho em 

carpintaria, sob a ótica da arquitetura, pode revelar aspectos importantes da história da 

capital. 

A julgar pela qualidade dos trabalhos e pelo número de estabelecimentos que os 

marceneiros italianos fundaram na cidade, é possível que exista material suficiente para 

estudos mais aprofundados, principalmente sobre o tema do mobiliário. Como foi 

apontado, muitos trabalhos estão presentes na arquitetura dos prédios históricos, mas as 

informações levantadas sobre móveis e outros artefatos existem em menor quantidade. 

FIGURA 9 – Detalhe de uma das portas 
criadas por Bima. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 

FIGURA 10 – Detalhe da parte superior de uma das portas 
criadas por Bima. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 
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Gontijo (1998) relaciona diversos tipos de empreendimentos inaugurados pelos italianos 

em Belo Horizonte, mas não chega a citar as fábricas de móveis. É possível que haja aqui 

algum material para uma pesquisa histórica sobre móveis e artefatos em madeira, pois há 

registros de outros italianos que não atuaram diretamente na construção da capital, mas 

ajudaram a introduzir a marcenaria na cidade. 

Um exemplo é o da indústria de móveis Ianni, atualmente com as atividades 

encerradas. O imigrante Humberto Ianni, marceneiro, estabeleceu-se na cidade no início 

do século XX5. Walter Ianni, seu sétimo filho, aprendeu o ofício e iniciou a carreira como 

luthier6, tornando-se marceneiro tempos depois. Consta que apreciava a música, mas, não 

dispondo de recursos para adquirir um instrumento, chegou a fabricar o próprio violino. 

No ano de 1951, Walter Ianni, tendo assumido os negócios da família, fundou a 

Móveis Ianni, na avenida Silviano Brandão. Passou a comercializar os móveis no mesmo 

local em que ficava a fábrica, com o slogan “Quem fabrica, vende mais barato”. Foi uma 

iniciativa importante para a economia da cidade, pois o estabelecimento converteu-se no 

marco inicial do polo moveleiro local. Atualmente, segundo o Portal Belo Horizonte, o 

polo conta com cerca de 300 lojas de móveis, distribuídas ao longo da avenida Silviano 

Brandão, na região Leste. 

 

4. Considerações finais 

 

O objetivo deste artigo foi apontar e descrever alguns trabalhos em marcenaria 

executados por imigrantes italianos em Belo Horizonte, porém abordando a importância 

desse trabalho sob a ótica do design. A condição única da capital mineira, de ser a primeira 

cidade planejada do País após a implantação da República, contribuiu para que surgissem 

                                                           
5 IANNI NETO, Walter. Uns de mim & Outros Eu's. Belo Horizonte. Publicado em 19 set 2012. Disponível 
em: https://walterianni.wordpress.com/2012/09/19/o-nascimento-do-polo-moveleiro-de-belo-horizonte-
uma-historia-de-coragem-e-prosperidade/. Acesso em: 16 nov. 2018. 
6 Luthier - Profissional especializado na construção e no reparo de instrumentos de corda com caixa de 
ressonância (guitarra, violino etc.), mas não daqueles dotados de teclado. Fonte: HOUAISS, Antônio; 
VILLAR, Mauro; FRANCO, Francisco Manoel de Mello. Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Rio 
de Janeiro: Objetiva, 2009. 
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certas inovações arquitetônicas e urbanísticas, inéditas no País. Atividades técnicas de 

alguma forma relacionadas com o design industrial começaram a se afirmar, em especial 

a marcenaria. Outro aspecto importante é o fato de que esses mesmos profissionais foram 

os pioneiros da indústria e do comércio locais ao introduzirem suas próprias oficinas. 

As obras em marcenaria dos imigrantes italianos em Belo Horizonte são um 

testemunho da sua engenhosidade e capacidade de trabalho. Aplicada ao material farto e 

de qualidade disponível no país – madeiras nativas como imbuia, jacarandá, mogno, 

pinho, peroba etc. –, a técnica italiana exibe, nos projetos finais, uma capacidade notável. 

Isso pode ser visto nos prédios históricos da cidade, porém o conhecimento acerca das 

obras que o imigrante italiano criou para o cidadão comum carece de estudos mais 

aprofundados. Sabe-se que muitos foram fundadores de marcenarias e oficinas na cidade, 

as quais atuaram por vários anos, mas é um trabalho ainda pouco conhecido, cuja 

memória corre risco de se perder. Uma pesquisa no sentido de redescobrir esses projetos 

pode lançar mais luz sobre o design em madeira desenvolvido em âmbito regional e 

mostrar quais rumos a atividade tomou. 

Os momentos em que o design esteve presente de forma marcante e decisiva na 

nova capital, seja para solucionar problemas de grande magnitude ou para proporcionar 

a fabricação de produtos com vistas a suprir as necessidades do cidadão comum, servem 

para demonstrar a importância da atividade em todas as camadas sociais. Os indivíduos 

envolvidos em grandes projetos para o Estado foram também os mesmos que 

empreenderam e criaram oportunidades de negócios na sociedade local, gerando 

empregos e produzindo artefatos para uso do cidadão comum. Nesse ponto, talvez caiba 

uma sugestão aos futuros pesquisadores do design. Os livros e artigos sobre a história do 

design quase sempre abordam os aspectos técnicos, projetuais e estéticos da atividade, 

circunscrita a determinados recortes históricos – o que é pertinente e correto. Porém, à 

medida que o tema se aprofunda e aparecem novos pesquisadores na área, surgem novas 

perspectivas e aspectos relativos ao papel do design dentro da sociedade. Uma dessas 

perspectivas é quanto ao seu papel como gerador de oportunidades e provedor de artefatos 
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em âmbito local, principalmente em sociedades atingidas pela pobreza e falta de recursos, 

como foi o caso da própria capital mineira nos seus primeiros anos. Da prosperidade 

inicial aos anos de decadência subsequentes, em função das crises econômicas do Estado 

e do país, Belo Horizonte sempre pôde contar com o trabalho e a perseverança do 

imigrante empreendedor, até que novos ventos de prosperidade, no início na década de 

1930, dessem um novo alento à vida econômica e social da região. O papel das atividades 

ligadas ao design dentro desse contexto sugere que a história do design deva ser estudada 

também sob os pontos de vista econômico e social. 
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RESUMO  

Este artigo trata de um projeto, iniciado em junho de 2019, de revisão/atualização do 
Índice dos Lotes Urbanos de Belo Horizonte a partir do cotejamento dos 15 códices que 
compõem a série do fundo do Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte (APCBH). 
O objetivo do projeto é possibilitar novas leituras dessas fontes para pesquisas de 
historiadores e do cidadão comum sobre a ocupação do espaço urbano, entre 1895 e 1929 
(?), da Capital. 
 
Palavras-chave: Memória Urbana. Belo Horizonte. Revisão do Índice Lotes Urbanos. 
APCBH. 

ABSTRACT  
This paper is about a project, started in June 2019, about revision and updating of the 
Belo Horizonte Urban Lots Index, from the comparison of the fifteen codices that makes 
up the series of the Public Archive of the City of Belo Horizonte (APCBH). The goal of 
the project is to enable new interpretations of those sources for research by historians and 
the citizen about the occupation of urban space between 1895 and 1929 of the city. 
 
Keywords: Urban Memory. City of Belo Horizonte. Urban Lots Index Review. APCBH. 

 

Introdução 

Qual o sentido de se revisitar os códices dos primeiros registros de lotes urbanos1 

de Belo Horizonte (1895-1929?), passados mais de 120 anos da inauguração da cidade 

                                           
* Historiadora e Mestre em Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável. Consultora da Bios Consultoria. E-mail: 
luciaprado@biosconsultoria.com.br. 
** Geógrafa e Mestre em Geografia. E-mail: marinarozendo@yahoo.com.br. 
*** Bios Consultoria: www.biosconsultoria.com.br 
1 Importante destacar que o projeto trata exclusivamente dos lotes urbanos, embora o APCBH disponha de 
códices sobre os lotes suburbanos de Belo Horizonte. 
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(1897)? Tais livros, do fundo do Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte (APCBH), 

compõem um corpus de 15 códices numerados sequencialmente e bem conservados.  Não 

se trata, entretanto, de uma periodização estanque e linear. A cada lote inicialmente 

registrado, foram acrescidas, ao longo do tempo e na mesma folha, na coluna 

“observações”, as futuras transações de venda, cessão, permuta, etc. Quando acabava o 

espaço de cada folha, a informação sobre aquele lote passava a ser anotada em outro livro 

não sequencial, da mesma série. 

É possível inferir, provisoriamente, que os códices tenham como marcos 

temporais 1895 e 1929, a se considerar a data inicial do primeiro livro e a data final do 

último.  

A lista dos livros com a data do primeiro registro da primeira folha e da última 

folha está no Quadro 1. 

 
Quadro 1– Livros de Registros de Lotes Urbanos de Belo Horizonte 

 

Informação do APCBH Data 1ª folha Data última folha 

Livro 1 Registro de Lotes 21/09/1895 20/09/1897 

Livro 2 Registro de Lotes 21/09/1897 26/12/1898 

Livro 3 Registro de Lotes 26/12/1898 06/11/1899 

Livro 4 Registro de Lotes 06/11/1899 20/10/1898 

Livro 5 Registro de Lotes 24/10/1898 16/07/1907 

Livro 6 Registro de Lotes 18/07/1907 19/04/1911 

Livro 7 Registro de Lotes 02/05/1911 18/06/1912 

Livro 8 Registro de Lotes 10/05/1912 24/03/1914 

Livro 9 Registro de Lotes 28/03/1914 21/10/1922 

Livro 10 Registro de Lotes 24/10/1922 26/01/1925 

Livro 11 Registro de Lotes 02/02/1925 31/12/1925 

Livro 12 Registro de Lotes 02/01/1926 13/12/1926 

Livro 13 Registro de Lotes 08/01/1927 19/02/1929 

Livro 14 Registro de Lotes 19/04/1906 10/11/1928 

Livro 15 Registro de Lotes 06/04/1929 24/12/1929 

Fonte: Índice de Registro de Lotes Urbanos de Belo Horizonte. APCBH 

Elaboração: autoras, 2019. 
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Ressalta-se que, como já explicado, os livros trazem no seu interior datas 

posteriores às das periodizações acima informadas. O Livro 4, por exemplo, acaba em 

data anterior ao do início. Mas a validação destes marcos demanda pesquisa mais 

profunda, em razão da fragilidade da indexação hoje disponível. Numa primeira 

prospecção, a data limite das transações foi 1948. A revisão/complementação do Índice 

desses códices é o objeto do atual projeto de pesquisa.  

 

Inconsistências identificadas no Índice dos Lotes Urbanos 

A análise do Índice de Registro de Lotes Urbanos do APCBH evidencia, além da 

periodização um pouco confusa, outras inconsistências, pois há: (i) a ausência de algumas 

datas das transações; (ii) nomes de proprietários/cessionários grafados de variadas 

formas, pois não raro possuíam mais de um lote; (iii) omissão de alguns lotes, quando se 

toma por referência que cada quarteirão regular da zona urbana comportava 24 lotes; (iv) 

notação de “observação”, sem que, contudo, se esclareça qual seja. 

Dificuldade maior é constatada quando o Índice sobre um determinado livro 

menciona informação referente a outro códice da mesma série. Esta situação é bem 

interessante, pois, num determinado códice, há frases interrompidas e que são 

completadas em outros códices posteriores, e até mesmo anteriores. Como exemplo, 

recorrentemente, encontram-se registros onde se faz necessário o retorno a livros 

anteriores para confirmação ou continuação de demais informações. 

O Índice sugere ainda a oscilação do ritmo de venda/cessão inicial de lotes 

urbanos, ao longo do tempo. Se há livros que compreendem o período de um ano, há 

outros que abrangem, supostamente, quatro anos. Além do ritmo temporal da 

venda/cessão, é possível ainda, pela análise do Índice, acompanhar o movimento espacial 

de expansão da mancha urbana comercializada. 

A partir do penúltimo livro da série, começam a figurar lotes fragmentados, 

identificados com o número seguido da letra a e b. Trata-se provavelmente de um contexto 

novo em que uma nova lei teria autorizado tal fragmentação. 
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Aliás, a referência à legislação citada na transação imobiliária é item interessante 

a constar no Índice, pois estudo de caso sobre a história de um determinado quarteirão 

urbano no bairro Funcionários (COSTA, 2019), a partir do Índice mencionado, indicou 

ainda a multiplicidade de leis federais, estaduais e também municipais emitidas para 

favorecer a venda/cessão dos lotes urbanos em Belo Horizonte, não só ao funcionalismo 

como a qualquer interessado. Naquele estudo específico sobre o quarteirão 5 da VI seção 

Urbana de Belo Horizonte foram citadas, no Índice, as leis: nº 24/1907, nº 38/1909, nº 

39/1909 e nº 44/1910 do Prefeito e/ou Conselho Deliberativo de Belo Horizonte. 

 
A lei n 24/1907 concedia aos funcionários federais que já tinham recebido 
ajuda da União para construírem na nova capital, dois lotes contíguos, sendo 
um gratuito. 
A lei n. 38/1909 autorizava a compra de dois lotes contíguos em 12 prestações 
a quem se interessasse. 
 A lei n. 39/1909 determinava em seu artigo 3º a extensão dos privilégios já 
conferidos aos funcionários federais, pela lei n. 24 de 1907, aos servidores 
públicos municipais e estaduais: aquisição de dois lotes contíguos, sendo um 
gratuito. 
A lei n. 44 de 29 de julho de 1.910 – de breve duração – autorizava ao Prefeito 
Silviano Brandão a vender a particulares ou a empresas de construções os lotes 
vagos de algumas seções urbanas, entre elas a VI seção. O preço do lote era 
afixado em 5$000. (COSTA, 2019) 
 

O acréscimo da referência à determinada lei ao Índice dos Lotes Urbanos 

permitirá, portanto, análises interessantes sobre a efetividade de cada uma das normas 

legais, muitas vezes combinadas entre si. 

O mesmo estudo citado indicou ainda a intensa especulação imobiliária havida 

nos primeiros anos da Capital. Não é incomum que, ao ganhar um lote, o beneficiado o 

tenha vendido ou permutado no mesmo dia. Tampouco, não é incomum um mesmo nome 

ser citado várias vezes como proprietário/cessionário de vários lotes na série estudada. 

Os códices estudados são, certamente, fontes interessantes para identificação do 

perfil da elite mineira que se tornou proprietária do espaço urbano privilegiado da nova 

Capital, através da sobreposição de favores do Poder Público. 

São essas algumas das razões que incentivaram a revisão/complementação do 

Índice mencionado, a partir do cotejamento de cada registro, livro a livro. 
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Como se fez a recolha dos Códices de Registro de Lotes Urbanos? 

A recolha desses 15 códices produzidos durante mais de 30 anos também merece 

interesse. Abílio Barreto, em obra pioneira e basilar (1936) no volume sobre a história 

média de Belo Horizonte (1893-1898), já criticava a dispersão dos documentos da 

Comissão Construtora de Belo Horizonte. 

Dizia o autor, em 1936: 

No estudo e elaboração desse volume [História Média de Belo Horizonte], 
foram muitos os obstáculos que tivemos que vencer [...] mormente porque o 
precioso e completo arquivo da Comissão Construtora, admiravelmente 
organizado por ela, além de se achar lamentavelmente desfalcado de grande 
cópia de seus mais valiosos documentos (plantas, livros, papeis), logo que se 
criou a Prefeitura [1898], foi malbaratado e dividido em duas partes: uma que 
ficou a cargo da Secretaria da Agricultura e ultimamente foi recolhida por 
engano ao Arquivo Público Mineiro, e outra que se acha no Arquivo da 
Prefeitura, quando o certo é que ambas deveriam estar reunidas neste último 
Arquivo a que pertencem. (BARRETO, 1936, p. 18) 

 

Atualmente, há documentos da história de Belo Horizonte distribuídos entre três 

principais instituições guardiãs: (i) Museu Histórico Abílio Barreto (1943); (ii) Arquivo 

Público Mineiro (1895); (iii) Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte (1991). 

Na Plataforma digital “Acervo da Comissão Construtora da Nova Capital de 

Minas”, organizada pelas três instituições guardiãs, há quatro referências aos livros de 

lotes urbanos, sob a guarda do APCBH. Em julho de 2019, a plataforma não permitia, 

entretanto, o acesso ao download dos códices. Extinta a Comissão Construtora em 1897, 

para onde foram tais livros? 

Os 15 códices estudados chegaram à custódia do APCBH advindos do 

Departamento de Administração da Prefeitura Municipal, conforme informação de um 

antigo funcionário do órgão. A data de entrada dos códices no APCBH é de 1993. 

Inicialmente foram feitas fichas sobre os lotes e em 2003 foi elaborada a primeira versão 

do Índice, objeto do presente projeto. 

Nenhum dos códices traz, entretanto, em sua página de rosto a apresentação de 

seu conteúdo, nem referência ao órgão administrativo ao qual pertence, o que dificulta o 

entendimento sobre sua proveniência. A Figura 1 traz um dos códices. 
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Figura 1 - Livro de Registro de Lotes. Fonte: Livro de Registro n. 04.APCBH 

 

Registro Torrens 

Ao que parece, a inscrição das propriedades dos lotes urbanos nos códices aqui 

mencionados seguia o estatuto do Registro Torrens. Supõe-se que, além do registro em 

cartório, quem adquirisse ou ganhasse lotes em Belo Horizonte, naqueles anos iniciais, 

estaria obrigado ao registro Torrens, junto à Comissão Construtora e, mais tarde, à 

Prefeitura Municipal. Segundo especialistas do Direito: 

 
O sistema de Registro Torrens, de origem australiana, foi introduzido no Brasil 
em 1890, por Rui Barbosa, como método alternativo e facultativo, a ser 
utilizado em paralelo com o registro comum, na época bastante ineficaz, a fim 
de proporcionar maior segurança às operações de transmissão da propriedade 
rural e constituição de ônus reais. (ROMANO, 2019) 
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O artigo 54 do Decreto nº 803/1895 de Minas Gerais, que trazia o Regulamento 

para venda de lotes na nova capital, determinava, entre outras exigências, o registro sob 

o regime Torrens: 
Os terrenos adquiridos nos termos desse Regulamento serão sujeitos ao regime 
Torrens, dentro do prazo de cinco meses, contado da data do respectivo título 
de aquisição, sob pena de ser declarada caduca a venda, observadas as 
disposições do artigo 28. (MINAS GERAIS, decreto n. 803/1895) (grifos 
nossos) 

 

Indícios desse processo, referente ao Registro Torrens, foram identificados 

durante o atual projeto. Foram localizados, até o momento, entre folhas dos códices, mas 

soltos, requerimentos de dois proprietários. Um dos requerimentos está na Figura 2. 

 

 
Figura 2 – Requerimento para registro de lote no Livro de Registro de Lotes 

Fonte: Livro de Registro n. 02. APCBH 
 
 

Metodologia de revisão do Índice 

Seguindo um cânone da arquivística, manteve-se, na revisão/atualização do Índice 

dos Lotes Urbanos, sua organização inicial. Mas foram introduzidas na planilha original 

do APCBH mais quatro colunas, para cada lote, para as seguintes anotações: (i) referência 

às leis, caso mencionadas; (ii) modo de apropriação do lote, se o mesmo foi comprado, 

cedido ou permutado; (iii) observações, coluna presente nos livros de registros, com os 

dados posteriores à primeira transação, mas não transcritos no Índice original; e (iv) 
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considerações das pesquisadoras sobre eventuais inconsistências identificadas no códice 

ou no Índice. 

Inicialmente, adotou-se, no processo de revisão/atualização do Índice, marcar em 

vermelho as alterações sugeridas e negritar as informações validadas, pelas 

pesquisadoras. Também foram inseridas novas colunas, destacadas em vermelho, a fim 

de acrescentar adquirentes e lotes, que por motivos desconhecidos, não foram incluídos 

na planilha original. As inserções de novas informações no Índice revisado/atualizado 

serão todas discutidas com a direção do APCBH.  

Durante a organização e validação da planilha, foram identificados problemas 

como inversão da ordem de adquirentes, dados incompletos, informações que não foram 

possíveis serem validadas por não constarem na folha referida, além da dificuldade de 

compreender a caligrafia em determinados trechos do códice.  

Como citado anteriormente, recorrentemente são encontrados na planilha original 

nomes de proprietários grafados de variadas formas, ora por equívoco do funcionário 

responsável pelos registros nos códices, ora por desacerto dos responsáveis pela 

transcrição das fichas ou planilhas. Também foi possível identificar falhas nas datas de 

transação e nos números de lotes, quarteirões e seções durante as transcrições para a 

planilha, muito possivelmente em razão da dificuldade em lidar com a caligrafia ou forma 

de escrita antiga encontrada nos livros. 

Entretanto, admite-se a importância da transcrição de tais registros e reconhece-

se todo o esforço necessário para a conclusão de tal projeto, visto a dificuldade em lidar 

com tamanha quantidade de dados. Entende-se também a necessidade da atualização/ 

validação do Índice destes códices, uma vez que as informações corrigidas podem facilitar 

o acesso aos registros por qualquer pesquisador ou cidadão. 

 

 

Considerações finais 

A Cidade de Minas (1897), mais tarde Belo Horizonte (19012), é citada como 

modelo de cidade planejada. Instalada no contexto da então recém proclamada República 

                                           
2 Pela Lei Estadual n.º 302, de 1º de julho de 1901, o município e capital de Cidade de Minas passou a 
denominar-se Belo Horizonte. 
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(1889), tinha por lema o ideal positivista de “ordem e progresso”. A associação entre esse 

ideário e a nova cidade tem perpassado, não só a memória social, quanto certa 

historiografia sobre a cidade. Como se o traçado ortogonal garantisse, por si só, a 

ocupação urbana igualmente planejada e induzida pelo Poder Público. 

O historiador Abílio Barreto, na obra já citada, segue a vertente de idealização do 

espaço urbano ordenado e normatizado, adotada pela documentação produzida pela 

Comissão Construtora e seus sucessores. 

A extensa historiografia posterior produzida sobre a cidade veio identificando, 

entretanto, muitas das contradições do modelo da cidade positivista. Os temas mais 

recorrentes na historiografia sobre Belo Horizonte centram-se nos conflitos políticos para 

escolha da área para sua edificação; na segregação da população trabalhadora para fora 

dos limites da avenida que contornava a zona urbana; e do crescimento de fora para dentro 

desse limite. 

Nesta vertente da cidade ordenada, há, por exemplo, o texto da historiadora 

Lucília de Almeida Neves Delgado, na Revista do Arquivo Público Mineiro (RAPM), 

edição de junho a dezembro de 2007: 

 
A Belo Horizonte do tempo presente [2007] deixou, de fato, no passado seus 
ares de urbe bem comportada, habitada por uma população com características 
bastante homogêneas e que se dedicava, quase que exclusivamente, à 
administração pública, complementada por algumas atividades nos ramos dos 
serviços, comércio e educação, enquanto segregava os trabalhadores manuais, 
que deviam morar fora do eixo da avenida do Contorno. [...] 
A Belo Horizonte na qual vivemos é bastante diferente da cálida e tranquila 
cidade estratificada do final do século XIX e início do século XX. 
(DELGADO, 2007, p. 25) (grifo nosso) 
 

Ao contrário dessa interpretação, o Índice sugere que uma das atividades a que se 

dedicava a elite local seria, contudo, a especulação imobiliária, tamanha a incidência de 

um mesmo nome como proprietário/cessionário de vários lotes urbanos, nos primeiros 

anos da Capital. 

Nesse sentido, a revisão/atualização do Índice dos Lotes Urbano de Belo 

Horizonte do fundo do APCBH se insere neste esforço historiográfico de oferecer aos 

interessados o acesso amplo à história da ocupação do perímetro urbano da Capital entre 

1895 e 1929 (?).  
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A previsão é que em outubro de 2019 o Índice já esteja disponível para consulta 

online no Portal PBH ou presencialmente no APCBH. 
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PROTESTOS E PARTICIPAÇÃO POLÍTICA INSTITUCIONALIZADA: O 

MOVIMENTO SOCIAL LEVANTE POPULAR DA JUVENTUDE  

PROTESTS AND INSTITUTIONALIZED POLICY PARTICIPATION: THE SOCIAL 

MOVEMENT 

 

Rafaela Pinheiro Melo Goulart* 

RESUMO 

Este artigo analisa as formas de participação política do movimento social Levante Popular da 
Juventude e os mecanismos utilizados para a mobilização política em Belo Horizonte. A 
pesquisa foi desenvolvida mediante entrevistas semiestruturadas com os membros do 
movimento social, bem como análise de dados secundários. Os resultados da pesquisa 
permitiram identificar que a participação política nas ruas e espaços públicos da cidade 
configura-se como a principal prática de transformação sociocultural e de consciência política 
do movimento social. E a atuação política institucionalizada demonstrou-se uma prática 
secundária relevante para o movimento, uma vez que possibilita a qualificação da luta política 
mediante o acesso ao conhecimento técnico do funcionamento das políticas públicas e a 
construção de alianças políticas estratégicas. 
 

Palavras-Chave: Movimentos sociais. Políticas Públicas. Participação Política Juvenil.  

 

ABSTRACT 

This article analyzes the forms of political participation of the Popular Youth Rising social 
movement and the mechanisms used for political mobilization in Belo Horizonte. The research 
was developed through semi-structured interviews with members of the social movement, as 
well as analysis of secondary data. The research results allowed us to identify that the political 
participation in the streets and public spaces of the city is configured as the main practice of 
sociocultural transformation and political awareness of the social movement. And the 
institutionalized political action proved to be a relevant secondary practice for the movement, 
since it enables the qualification of political struggle through access to technical knowledge of 
the functioning of public policies and the construction of strategic political alliances. 
 
Keywords: Social Movements. Public Policy. Youth Political Participation.
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Introdução  

 

Este trabalho tem por objetivo analisar a participação política do movimento 

social Levante Popular da Juventude (LPJ) no município de Belo Horizonte e suas 

possíveis contribuições e impactos no cenário das políticas públicas. O Levante Popular 

da Juventude é um movimento atuante em nível nacional organizado por jovens militantes 

que visam articular os setores da esquerda para buscar a transformação da sociedade e 

combater as desigualdades e injustiças sociais. O recorte selecionado para compor a base 

empírica foi o grupo do LPJ organizado na Pontifícia Universidade Católica de Minas 

Gerais (PUC Minas) onde, em sua maioria, os membros são estudantes universitários que 

se reúnem para planejar as ações políticas em articulação com outras células1 da cidade. 

Desse modo, os questionamentos centrais da pesquisa foram: o movimento social 

Levante Popular da Juventude tem atuado de forma institucionalizada? Em caso positivo, 

as práticas políticas institucionais realizadas pelo movimento têm conseguido influenciar, 

de algum modo, no contexto das políticas públicas para juventude em Belo Horizonte? 

Segundo a perspectiva de análise de Araújo e Martes (2016), entende-se por 

participação institucionalizada aquela que “consiste em incorporar a sociedade civil na 

gestão pública, especialmente movimentos sociais, ONGs e usuários, com o objetivo de 

orientar prioridades de gestão e aumentar a qualidade do atendimento e dos serviços”. 

(ARAUJO E MARTES, 2016). A pesquisa teve como objetivo explorar os limites desta 

participação, levantar as semelhanças e divergências da atuação política 

institucionalizada e dos protestos autônomos de rua desempenhados pelo movimento 

social. 

A metodologia do trabalho foi organizada em duas etapas, primeiramente foi 

realizada a coleta das informações relativa ao movimento social mediante levantamento 

de dados primários, isto é, aplicação de entrevista em profundidade junto aos membros 

do LPJ. A função disso é identificar as principais parcerias estabelecidas, as redes de 

relacionamentos e os projetos de financiamento elaborados pelo movimento social, com 

o foco na identificação da atuação do LPJ nas instâncias formalizadas de participação. E 

                                                           
1 Termo utilizado para definir os diferentes grupos do LPJ atuantes em Belo Horizonte. 
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em seguida foi feita a busca de dados em fontes secundárias, através do levantamento e 

análise de documentos das casas legislativas e dos espaços institucionalizados da política, 

tais como: Câmara Municipal, Assembleia Legislativa, Prefeitura, conselhos setoriais e 

fóruns, de modo a compreender a contribuição e participação do LPJ no contexto de 

elaboração de políticas públicas. 

A técnica utilizada para a realização da primeira parte da pesquisa foi a entrevista 

em profundidade (FLICK, 2009) que possibilita uma maior compreensão da experiência 

e da trajetória dos atores sociais estudados, contribuindo para o alcance do objetivo inicial 

do trabalho, por meio de um roteiro que contém indicadores qualitativos da investigação. 

Na pesquisa qualitativa, a escolha dos entrevistados deve ser guiada buscando-se a 

tipicidade ou representatividade dos informantes. Diante disso, a escolha pelos militantes 

que foram entrevistados pautou-se na experiência de pesquisa anterior com grupo, que 

contribuiu para identificar determinados membros relevantes e pessoas chaves, com os 

quais já houve contato em um momento de pesquisa anterior2. Os temas a serem 

abordados foram organizados em um roteiro de perguntas abertas, previamente 

estruturado, mas com possibilidade de adequações no momento da aplicação. 

Segundo Araújo e Martes (2016), nas últimas décadas, observa-se um crescente 

aumento das instâncias de participação social na esfera governamental local. Os autores 

afirmam que esse fenômeno de institucionalização da participação contribui não apenas 

para a canalização das demandas sociais direcionadas ao Estado, mas também favorece a 

efetividade das políticas públicas, por meio da possibilidade de respostas e 

comprometimento de soluções para as demandas sociais apresentadas. “Consolidaram-se 

as formas híbridas de participação, como os Conselhos Gestores de Políticas Públicas e 

de Direitos e os Orçamentos Participativos” (FARIA 2010, p.190). 

A primeira hipótese de trabalho consiste na afirmação de Libanio (2015) em que 

no contexto da democracia representativa não se observam oportunidades de participação 

efetiva dos cidadãos nas políticas públicas, uma vez que a racionalidade instrumental e 

os processos políticos representativos, segundo Souza (2010), se esgotam na otimização 

dos meios. Além disso, a política representativa sanciona as desigualdades 

socioeconômicas, generaliza os fins, como se fossem consensuais, com isso minimizando 

                                                           
2 Trata-se da pesquisa de conclusão do curso de ciências sociais da PUC Minas, em que o LPJ também foi 
objeto de análise. 
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a alteridade. Vale ressaltar que, segundo Souza (2010), o corpo estatal não é neutro, serve 

ao interesse das classes e elites dominantes, sendo assim, cabe questionar em que medida 

a participação social nos espaços públicos “democratiza a democracia” (SANTOS, 2002), 

ou serve apenas para legitimar decisões que seguem uma lógica tradicional dominante. 

A segunda hipótese do presente trabalho baseia-se nos argumentos de Tatagiba; 

Abers e Silva (2018) segundo os quais, em geral, os movimentos sociais tendem a propor 

inovações institucionais que favorecem os seus interesses e propostas, adquirindo uma 

postura que vai além de apenas buscar se inserir em um determinado subsistema e 

aproveitar as oportunidades institucionalmente dadas. Nesse sentido, é possível afirmar 

que os movimentos sociais tendem a atuar de modo criativo, buscando alianças e 

conhecimento técnico diante do cenário de estratégias de confronto e cooperação, 

extrainstitucionais e institucionais. Destaca-se que essa hipótese foi confirmada mediante 

a realização da presente pesquisa e dos dados coletados, conforme será demonstrado na 

análise em seguida.  

Por fim, de acordo com Farah (2016), nos últimos anos, nota-se uma tendência de 

participação de novos atores na análise de políticas públicas. A criação de novos canais 

de participação, tais como conselhos gestores de políticas públicas, orçamento 

participativo e audiências públicas, favoreceu para a diversificação do campo da análise 

de políticas. Diante disso, a análise de políticas públicas passou a ser realizada também 

por um perfil amplo de organizações, fora do Estado, como organizações não 

governamentais e movimentos sociais organizados. A autora afirma que ativistas e 

membros destas organizações começaram a buscar competência técnica e argumentativa, 

para poder influenciar as políticas públicas. 

Em linhas gerais, foi possível observar o reconhecimento da importância da 

atuação institucional como o lugar adequado para a construção das políticas públicas. 

Entretanto, o foco das ações do movimento não se fundamenta na luta institucional e sim 

nos processos autônomos de engajamento político, por meio das lutas sociais, 

conscientização política e protestos de rua via redes sociais (CASTELLS, 2013). 

Posto isto, destaca-se a relevância de estudo sobre a participação institucional dos 

movimentos sociais para o cenário contemporâneo de políticas culturais no município de 

Belo Horizonte. 
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O movimento social Levante Popular da Juventude 

 

De acordo com Manuel Castells (2013), o surgimento dos movimentos sociais ao 

longo da história está associado à insatisfação e desconfiança popular frente às 

instituições políticas que regem o país e, principalmente, ao desejo dos integrantes dessas 

organizações civis pela mudança social e por uma nova forma de democracia. Nesta 

perspectiva, ele realça a busca de modelos como, por exemplo, o da democracia 

deliberativa, que tem como fundamento a participação dos cidadãos livres e iguais dentro 

da esfera pública. 

Outro fenômeno apontado pelo autor, que favorece a formação dos movimentos 

sociais, refere-se à estrutura organizacional e estrutural da sociedade, onde a ocorrência 

de algum evento significativo ou uma crise política desperta na população diversas 

emoções e sentimento de revolta, como por exemplo, a raiva que muitas vezes supera o 

medo do opressor ou dominador.  

Assim, o autor discute que o processo de pertencimento à coletividade é percebido 

nas ações desempenhadas pelos movimentos que lutam por justiça social e se 

responsabilizam pela solução das demandas urgentes à nossa sociedade, apresentando 

novas formas de participação e associativismo, devido à descrença no sistema político 

vigente.  

Feita esta introdução à temática, passa-se agora a descrever o Levante Popular da 

Juventude, organização escolhida para a análise no estudo. Pode-se afirmar que este 

caracteriza-se por ser um movimento de nível nacional, organizado por jovens militantes, 

com o intuito de articular os setores da esquerda para transformar a sociedade e combater 

as desigualdades e injustiças sociais, através da construção de um Projeto Popular para o 

Brasil. A premissa do Projeto Popular, ou seja, um projeto político alternativo para o país, 

refere-se à construção de uma sociedade sem opressão, sem classe social e sem qualquer 

tipo de desigualdade, de forma que o projeto configura-se como a centralidade política 

do engajamento desses jovens.  

A proposta é organizar e mobilizar a juventude brasileira em três campos de 

atuação: no meio estudantil secundarista e universitário, nas periferias dos centros 

urbanos e nos setores camponeses. A mobilização direcionada a essas três frentes de 

atuação possibilita uma organização completa e ampla da juventude, na qual o jovem 
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militante irá mobilizar, através dos atos, os outros jovens no lugar onde ele estiver, seja 

nas escolas ou universidades, nos bairros e periferias ou no campo.    

O movimento social foi criado no ano de 2006 por jovens do Rio Grande do Sul, 

em parceria com outros movimentos em que eles acreditam e se inspiram, tais como: o 

movimento dos trabalhadores rurais sem-terra (MST), o movimento dos atingidos por 

barragens (MAB), e os movimentos da via-campesina, que cumprem o papel de referência 

política para ações do LPJ. Diante disso, as bandeiras que compõem o movimento são 

múltiplas, ou seja, o movimento possui aliança com diversos outros grupos que 

comungam do mesmo objetivo de luta, se destacam, os movimentos inspiradores (MAB, 

MST entre outros) e a Marcha Mundial das Mulheres, movimentos que compartilham das 

pautas e discussões promovidas pelo Levante Popular da Juventude.  

O espaço de mobilização e atuação de tais movimentos é constituído através de 

uma interação entre os fluxos de comunicação da internet com os espaços urbanos de 

ocupação utilizados para atos de protestos e mobilizações, praças históricas e prédios 

simbólicos. Para Castells (2013), o fato dos movimentos atuarem sem a existência de um 

líder revela um fundamento essencial a eles, que diz respeito à profunda desconfiança 

com a democracia representativa e com a delegação de poder, devido à experiência com 

a política instituída do próprio país, no caso do LPJ com a política brasileira. A regra 

implícita aos movimentos é que eles sejam autogovernados por todos os participantes de 

forma igualitária, tratando-se de um método de organização e de um princípio político.  

O objetivo dos movimentos sociais refere-se à evocação da vontade da sociedade 

como um todo, diante disso eles não podem se concentrar somente em um projeto ou 

causa pública, mas sim lutar por diversas bandeiras sociais, culturais da sociedade em 

questão. Para Castells (2013) “os movimentos sociais surgem da contradição e dos 

conflitos de sociedades específicas, e expressam as revoltas e os projetos das pessoas 

resultantes de sua experiência multidimensional” (CASTELLS, 2013, p. 170).  

Em tal perspectiva pode-se afirmar que o Levante Popular da Juventude apresenta 

esse caráter mobilizador em redes, no que diz respeito à interação entre as informações 

da internet com os espaços públicos utilizados para protestos e a comunicação via redes 

sociais com diversas lutas e causas sociais, tais como: a luta pelo feminismo, pela 

negritude, diversidade sexual, pelos direitos da população do campo e da periferia. 

Destaca-se a inexistência de bandeiras prioritárias dentro do Levante, que atua através da 
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parceria com as outras pautas e mobilizações que reivindicam por melhores condições de 

vida para a juventude brasileira. 

De acordo com Alonso (2012), o conceito de repertório de ação coletiva 

desenvolvido por Charles Tilly (1976) tem como princípio as performances 

confrontacionais que são elementos fundamentais para compreensão dos fenômenos 

sociais, ou seja, os repertórios só podem ser entendidos mediante a análise cultural do 

confronto. O autor considera o aspecto cultural como uma variável importante para 

compreender as possibilidades de ação no curso dos conflitos políticos. 

O repertório representa um conjunto de formas de ação que se altera conforme o 

uso e o sentido ao longo da história, dessa forma novas formas de ação bem-sucedidas 

são consideradas e outras menos eficientes são eliminadas.  

Nesse sentido, o conceito de repertório de ação coletiva aplica-se às práticas e 

discursos políticos desempenhados pelo LPJ, na medida em que a atuação do movimento 

é baseada pelos confrontos e embates políticos-ideológicos junto a instâncias 

governamentais e empresarias. É possível perceber que os atores do movimento preparam 

suas ações e performances de conscientização fundamentadas no confronto político 

extrainstitucional ou intrainstitucional de modo a defender seus interesses e atacar seus 

opositores. “Qualquer invenção, uso, mudança de repertórios só podem ser entendidos 

neste esquadro histórico e relacional, que põe o confronto em primeiríssimo plano.” 

(ALONSO, p. 32, 2012) 

Diante disso, o Levante Popular da Juventude se constitui como um grupo fértil e 

adequado para investigações que buscam compreender as formas de engajamento 

militante dos jovens, pois o movimento possui uma dimensão política e social múltipla e 

engloba uma variedade de projetos políticos com uma atuação efetiva na esfera política 

nacional. 

Protestos nas ruas versus participação institucionalizada 

 

Este tópico tem como objetivo abordar os resultados da análise comparativa 

referente às formas de participação política do LPJ, no que tange ao impacto efetivo no 

contexto das políticas públicas para juventude. A proposta se fundamenta em evidenciar 
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a relevância política dos protestos de rua e da atuação institucional, de acordo com a 

percepção dos entrevistados e dos dados secundários coletados para a pesquisa.  

Gohn (2014), em seu estudo sobre movimentos sociais e associativismo no Brasil, 

elenca aspectos comuns às diversas manifestações de rua e ocupações urbanas ocorridas 

nos últimos anos. Dentre eles se destacam a articulação via redes sociais e novas 

tecnologias digitais e a composição majoritária de jovens, principalmente, estudantes e 

de classe média. Além disso, a simbologia de uma nova forma de fazer política, baseada 

na manifestação na praça pública e não mais partidária; e a defesa da democracia em seu 

exercício e sentido pleno, com a luta pela liberdade de expressão e singularidades 

focalizadas. 

A autora analisou os protestos juvenis e as marchas contemporâneas no Brasil, 

desde a década de 1970 e apontou diferenças das demandas exigidas nos protestos do 

passado em comparação com os desejos das lutas atuais. Na década de 1980, as marchas 

caracterizaram-se pela luta em prol da redemocratização, devido ao contexto de ditadura 

militar e de repressão instalado anteriormente; já nos anos de 1990 os principais protestos 

demandavam direitos à terra, como é o caso do movimento rural dos sem-terra. Na 

atualidade, a autora afirma que as manifestações eclodiram mais fortemente nos últimos 

anos, tendo os jovens como protagonistas desses movimentos. Para ela “há um novo 

movimento e um novo modelo de associativismo civil dos jovens no mundo 

contemporâneo” (GOHN, 2014). 

A autora afirma que existem diferenças nos movimentos juvenis atuais em 

comparação aos do passado, em diversos aspectos, tais como formas de comunicação, 

concepções acerca dos partidos e das organizações políticas, pertencimento de classe e 

sociocultural, identidades construídas e as demandas apresentadas. Hoje os jovens 

brasileiros demandam por ética na política, direitos identitários (gênero, cor ou etnia) e 

por benefícios públicos. 

Nessa perspectiva, é possível afirmar que as ações políticas juvenis estão pautadas 

na categoria indignação, que de acordo com Gohn (2014), consiste no conjunto de 

concepções e ideais políticos defendidos pelos jovens, como por exemplo, moral, 

igualdade, justiça social, valores éticos, entre outros.   

Verificou-se que os aspectos apresentados pela autora estão presentes na 

organização do Levante Popular da Juventude, principalmente os pontos que relatam 
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sobre a nova forma de se fazer política. Essa forma de atuação se baseia na convocação à 

participação política não vinda pelos sindicatos e partidos, mas sim pelo desencanto com 

o cenário político, bem como a luta pelas singularidades focalizadas.  

Nas entrevistas realizadas nota-se que os entrevistados reconhecem a importância 

da atuação institucional como o lugar adequado para a construção das políticas públicas. 

Entretanto, afirmam que o foco das ações do movimento não se fundamenta na luta 

institucional e sim nos processos autônomos de engajamento político, por meio das lutas 

sociais e protestos de rua. Foi possível perceber que os entrevistados justificam a pouca 

atuação no cenário político institucional, uma vez que o movimento é relativamente novo, 

isto é, ainda ocorre o processo de conhecimento por parte dos membros quanto às 

instituições políticas locais. 

Entre as frentes de atuação institucional citadas pelos entrevistados destaca-se a 

participação nas conferências e conselhos municipais, estaduais e nacionais, bem como 

em programas sociais que desenvolvem trabalhos com jovens vulneráveis de aglomerados 

urbanos, como o Fica Vivo3.  

É possível afirmar, através da análise das fontes secundárias, que de fato o foco 

da atuação institucional do movimento refere-se à participação em conferências e 

conselhos que tem como pauta a garantia dos direitos das minorias sociais e dos principais 

grupos de interesse de luta do LPJ, como, mulheres, LGBT e negros. Os protestos de rua, 

também, são organizados no intuito de reivindicar pelos direitos desses grupos socais, em 

especial demonstrando um diálogo existente entre a luta nas ruas e nos espaços de 

conferências.  

A atuação institucional do movimento se faz através da representação de membros 

em alguns espaços, seja como ouvinte, seja como mediador ou expositor da temática. 

Verifica-se que em alguns espaços políticos o movimento possui uma relevância 

consolidada, como é o caso do Conselho Nacional de Juventude (CONJUVE4), em que o 

                                                           
3 O Programa Fica Vivo é um programa de prevenção social à criminalidade que possui foco na prevenção 
e na redução de homicídios dolosos de adolescentes e jovens, atuando em áreas de maior concentração de 
homicídios.  Fica Vivo – Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, 2013. Disponível em: 
Http://www.seds.mg.gov.br/2013-07-09-19-17-59/programas-e-acoes). Acesso em 10 de julho de 2017. 
4  O Conjuve foi criado em 2005 por meio da Lei 11.129, com o objetivo de elaborar e propor diretrizes 
direcionadas as políticas públicas de juventude, bem como desenvolver pesquisas a cerca da realidade 
socioeconômica dos jovens. Ministério da Mulher, da Família e dos direitos humanos. Disponível em: 
https://www.mdh.gov.br/juventude-1/conjuve. Acesso em 08 de outubro de 2019.  

http://www.seds.mg.gov.br/2013-07-09-19-17-59/programas-e-acoes
https://www.mdh.gov.br/juventude-1/conjuve
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LPJ compõe o grupo de conselheiros titulares, participando ativamente do processo de 

tomada de decisão. 

Além disso, o LPJ participou do Fórum Técnico Jovens nas Gerais: construindo o 

plano estadual das juventudes junto ao corpo técnico da Assembleia Legislativa de Minas 

Gerais, em março de 2017. O objetivo do fórum é apresentar propostas de políticas 

públicas para a juventude, no intuito de investir nos direitos pautados na diversidade dos 

grupos juvenis na cidade de Belo Horizonte. 

De acordo com o site5 institucional da ALMG, houve a participação do 

representante do movimento social na Audiência Pública da Comissão de Participação 

Popular e de Direitos Humanos, que teve como objetivo discutir sobre a diversidade e 

tolerância tendo em vista o Dia Internacional de Combate à LGBTfobia. E ainda, o papel 

do Conselho Estadual de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais.   

Outro evento institucional importante que recebeu a participação dos militantes 

foi o lançamento da Frente Brasil Popular na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, no 

sábado, 5 de setembro de 2017. O evento contou com a presença de lideranças nacionais, 

estaduais e cerca de dois mil delegados vindos de 21 estados do Brasil e do Distrito 

Federal. A Frente Brasil Popular é um movimento político que visa pensar o futuro e 

oferecer um projeto alternativo e de caráter popular ao País e por isso esse lançamento 

representou um marco histórico de diversos movimentos populares em favor da 

democracia.  

De acordo com a percepção dos entrevistados6, a inserção do movimento social 

em instâncias institucionais ocorre, muitas vezes, por meio de oportunidades de trabalho 

e estágio que os militantes desempenham nesses espaços. Por meio das experiências com 

o movimento juvenil, os militantes conseguem impactar de algum modo, e imprimir 

naquela realidade, os valores e a consciência política difundida no LPJ, conforme 

depoimentos abaixo: 

Outra possibilidade de inserção institucional são pessoas fazerem estagio e 
trabalharem nas secretarias, como a de direitos humanos e participação social. 

                                                           
5.Comissão de participação popular e de direitos humanos. 1ª Reunião conjunta de 28/06/2017 às 09:45 - 
audiência pública. Assembleia Legislativa de Minas Gerais, 2017. Disponível em: 
https://www.almg.gov.br/atividade_parlamentar/comissoes/internaPauta.html?idCom=585&dia=28&mes
=06&ano=2017&hr=09:45&tpCom=3. Acesso em 26 de junho 2017. 
6 Foram entrevistados para a pesquisa, dois jovens militantes do movimento. A identificação de cada     um 
deles foi realizada por números, 01 e 02. 

https://www.almg.gov.br/atividade_parlamentar/comissoes/internaPauta.html?idCom=585&dia=28&mes=06&ano=2017&hr=09:45&tpCom=3
https://www.almg.gov.br/atividade_parlamentar/comissoes/internaPauta.html?idCom=585&dia=28&mes=06&ano=2017&hr=09:45&tpCom=3
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Porque em secretarias como essa, o que eu faço, o que desenvolvo de trabalho 
é a minha experiência de movimento social que viabiliza o trabalho e que 
aperfeiçoa o trabalho. Consegue minimamente influenciar os processos da 
secretaria com o acúmulo que o movimento traz. (Entrevistado 01)  

Existem, assim, algumas formas da gente estar dentro da institucionalidade e 
fazendo coisas com esse olhar da juventude e do movimento social, exemplo, 
programas como Pro Jovem e Fica Vivo. Tem militância que trabalha nesses 
programas, sabe. (Entrevistado 01)  

  

Com relação às dificuldades referentes ao engajamento institucional, os 

entrevistados relataram que a construção conjunta de políticas públicas muitas vezes não 

se viabiliza, devido a limites colocados pelos próprios gestores públicos, que não 

disponibilizam recursos financeiros para a execução dos projetos propostos. Segundo 

Rocha (2011), para fortalecer institucional e politicamente os espaços de participação é 

necessário superar os problemas advindos do Estado centralizado, como por exemplo, a 

“balcanização do poder público por elites econômicas e políticas; exercício de um poder 

ilegítimo da burocracia pública no processo de tomada de decisões; e o clientelismo como 

lógica de ação do Estado” (ROCHA, 2011, p. 172). 

O autor apresenta a análise teórica que aponta para a relação causal entre as 

características presentes nas instituições políticas determinarem a qualidade de uma 

democracia e as iniciativas de participação social. Rocha (2011) afirma a existência da 

relação entre a participação da sociedade civil e o caráter das instituições e dos dirigentes 

políticos, ou seja:  
A participação da sociedade civil viabiliza-se quando as instituições públicas 
são dirigidas por grupos reformistas favoráveis à intervenção política 
construtiva do Estado, comprometidos com a história de luta dos atores sociais 
e, ao mesmo tempo, capazes de propor soluções pragmáticas aos problemas 
existentes. (ROCHA, 2011, p.174) 

 

Foi possível perceber, por meio das entrevistas, as frustações dos militantes com 

relação à participação institucional desempenhada pelo movimento, tendo em vista os 

limites inerentes ao contexto das instituições políticas do município. Pode-se observar um 

descrédito e baixa eficiência nos meios institucionais de engajamento político, 

principalmente com relação à viabilização de recursos para políticas públicas. 

Agora, as dificuldades que a gente encontra, é isso, é a dificuldade que o 
próprio Estado coloca quando, por exemplo, ele não envia recursos para 
construção dessas políticas. Se ele não aporta recurso pra política pública não 
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vai ter como construir, não vai ser feito. Então, a gente constrói e fica lá 
trabalhando com a política do possível né, na medida do possível. Então aí tem 
algumas frustrações desse processo, porque encontramos esses limites e tal. 
(Entrevistado 01) 

 

Outro ponto levantado pelos entrevistados a respeito da participação institucional 

refere-se à importância de alianças e contatos estratégicos, com o intuito de determinados 

sujeitos apresentarem e vincularem as demandas das ruas como pautas na agenda pública. 

Desse modo, para os entrevistados, os protestos de rua devem dialogar com a participação 

institucional, isto é, “uma coisa tem que estar aliada à outra, senão a gente não vai 

conseguir fazer nenhuma transformação”, conforme relato a seguir: 

A gente sabe que tem que ter a pressão nas ruas e tem que ter alguém ali pra 
responder por isso, seja um deputado, um presidente, um vereador. A gente 
tem que ter um aliado ali do nosso lado. Pra falar: olha, ta acontecendo isso ai 
nas ruas, o povo ta querendo isso e ai a gente precisa colocar isso em pauta. 
(Entrevistado 02) 

 

De acordo com os entrevistados, é possível perceber resultados mais eficazes de 

transformação social, principalmente com relação à conscientização política na atuação 

via programas sociais, onde os militantes estão trabalhando diretamente com os jovens 

vulneráveis. No ambiente burocrático do Estado, a percepção de impacto social ou 

político fica comprometida, ou seja, há uma certa dificuldade de mensurar os impactos da 

atuação em instituições do Estado.  

Como exemplo foi citada pelos entrevistados a estrutura organizacional do 

conselho de saúde, como o espaço de maior complexidade tendo em vista o grande 

número de membros e regras intrínsecas, aspectos que comprometem a efetividade da 

participação do LPJ. “A partir do que real hoje, eu não consigo visualizar isso no conselho 

municipal de saúde, nossa intervenção” (Entrevistado 01). E por isso, sendo difícil 

perceber resultados positivos, conforme se observa a seguir:  
Em programas como o Fica Vivo que a gente tá próximo do jovem, trabalhando 
diretamente, a gente consegue ver muito mais avanços, muito mais avanço na 
conscientização política daquele jovem e da consciência de mundo sabe. 
Vemos mais claramente, porque estamos ali tête-à-tête com ele e não 
precisamos de recurso pra fazer isso.  

E ali, a gente consegue visualizar os resultados melhores do que quando 
estamos em estruturas maiores, como conselhos ne e outros espaços como 
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esses, que milhares de outras pessoas discutindo, construindo políticas 
públicas. (Entrevistado 01)  

 

De acordo com a reflexão teórica de Laís Grossi Oliveira (2016), os espaços 

institucionais de participação servem para legitimação de decisões já tomadas, isto é, cada 

batalha institucional vencida implicaria inúmeras novas batalhas até se chegar, talvez, a 

uma concretização efetiva. Portanto, diante deste cenário burocrático, muitos movimentos 

sociais atuam em instâncias institucionais de maneira pontual e específica, conforme 

afirmação a seguir. 

  
Esses (ativismos urbanos) tendem a estar cada vez mais atrelados a objetivos 
ou demandas específicas, dissolvendo-se logo após sua conquista e impedindo 
a formação de projetos mais amplos de transformação. Assim, a luta nesses 
canais corre o risco de se tornar fim em si mesma e não meio para alcançar 
mudanças mais profundas. (OLIVEIRA, 2016, p.43) 

 
 

Desse modo, segundo a autora, muitos ativismos permanecem na luta institucional 

não na perspectiva de alcançar as transformações desejadas e sim por outros objetivos 

secundários, como por exemplo, acesso a informações, conhecimento técnico, trâmites e 

contatos formais e institucionais. “Então essa participação institucional umas das coisas 

que ela possibilita pra gente é o acumulo técnico, teórico né, que também é necessário 

nesse processo de luta política” (Entrevistado 01) conforme relato abaixo.  

Para Castells, “o legado de um movimento social consiste na mudança cultural 

que produziu com sua ação” (CASTELLS, 2013, p.179). O autor afirma que o significado 

da existência dos movimentos sociais está nos efeitos desencadeados sobre os integrantes 

e sobre a sociedade que ele tentou transformar, através das suas práticas. No caso 

especifico do Levante Popular da Juventude, é possível perceber que os atos políticos nas 

ruas e nos espaços públicos da cidade, bem como o trabalho desenvolvido nos territórios 

de atuação, junto à população local, são as principais práticas que refletem a mudança 

sociocultural desejada. 
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Considerações finais 

 

Esta investigação pretendeu compreender as formas de participação e militância 

política do movimento social Levante Popular da Juventude e os mecanismos utilizados 

pela juventude para a mobilização política. Com intuito de responder a estas indagações, 

realizou-se entrevistas semiestruturadas com os membros do movimento social, bem 

como análise de dados secundários. 

Em linhas gerais foi possível observar que os jovens entrevistados possuem um 

sentimento de indignação com as crescentes desigualdades e injustiças sociais originadas 

pelo sistema político capitalista vigente. Eles demonstraram uma desconfiança e 

descrença com o atual modelo político e com seus representantes e acreditam que 

mudanças estruturais na legislação e em outros aspectos políticos são necessárias e devem 

ser desencadeadas pela mobilização organizada da juventude. 

Vale ressaltar, mediante análise da pesquisa, a concepção de sujeitos políticos 

conferidos à juventude, demonstrando um caráter de autonomia e consciência crítica 

presente neste grupo social frente à realidade apresentada. Segundo Dayrell (2003), o 

jovem é visto como um sujeito social e a sua ação na sociedade está estritamente 

relacionada com suas relações sociais e com o conjunto de determinações históricas e 

sociais. Enfim, o engajamento político juvenil está estritamente ligado com o contexto 

político e social no qual o jovem está inserido e com as suas relações sociais estabelecidas.  

Diante disso, observa-se nos últimos anos, que uma parcela da juventude 

contemporânea, em geral, é formada por sujeitos comprometidos com seu futuro e 

engajados em transformar a realidade em que vivem. Castro (2008), afirma que a 

motivação do agir político está relacionada com a responsabilidade e o mal-estar dos 

jovens com situações de injustiças e desigualdades sociais, assumindo o papel de agente 

transformador das realidades, lutando de forma efetiva. A adesão de jovens à causa 

político-partidária está relacionada ao desejo de transformação social e à expectativa de 

um mundo melhor, mais justo, com menos desigualdades sociais, em que as coisas 

possam estar menos erradas (Castro, 2008). 

A caracterização da mobilização política organizada em movimentos sociais nos 

dias atuais (Gohn, 2014) foi relevante para a compreensão do engajamento militante 

juvenil. Assim, nota-se a importância do engajamento coletivo para os jovens, no qual, 
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através dessa atuação em coletivo o jovem vislumbra mudanças reais e significativas para 

a sociedade, canalizando o seu desejo de transformação social.  

O movimento social é caracterizado por redes de comunicação, permitindo uma 

atuação compartilhada com os outros movimentos e grupos, nos quais as redes sociais 

possuem um papel fundamental de mobilização.  

No caso do Levante, a participação política nas ruas e espaços públicos da cidade 

configura-se como a principal prática de transformação e mudança social e cultural. 

Entretanto, a atuação conjunta com as instâncias institucionais torna-se importante na 

medida em que possibilita a qualificação da luta política, no sentido de viabilizar o 

conhecimento técnico e teórico sobre o funcionamento das políticas públicas aos 

membros do movimento. E, além disso, possibilita a construção de alianças estratégicas.  

Enfim, pode-se observar o processo de militância política juvenil através do 

estudo do movimento social Levante Popular da juventude que revelou vários aspectos e 

dimensões desse protagonismo juvenil de modo a contribuir para a compreensão desse 

fenômeno tão presente na sociedade brasileira, bem como auxiliar no debate sobre a 

participação da sociedade civil na esfera pública.    
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AS RELAÇÕES INDIVÍDUO-LUGAR IMPRESSAS NA ORLA DA LAGOA DA 

PAMPULHA, BELO HORIZONTE (MG) 1 
 

LAS RELACIONES INDIVIDUO-LUGAR IMPRESAS EN EL BORDE DE LA 

LAGUNA DE PAMPULHA, BELO HORIZONTE (MG) 

 

Gustavo Augusto Andrade de Oliveira2 

 

RESUMO 

Em 2016, o Conjunto Moderno da Pampulha recebeu o título de Patrimônio Cultural da 
Humanidade pela UNESCO, reforçando, ainda mais, a vocação turística da capital 
mineira. Atualmente, pressupõe-se que a apropriação do espaço da orla da Lagoa da 
Pampulha tenha sido intensificada pelo novo título e, portanto, novos significados são 
atribuídos a esse espaço. Assim, pretende-se compreender a legibilidade do Conjunto 
Moderno da Pampulha para a cidade de Belo Horizonte a partir do aporte teórico-
metodológico da fenomenologia na Geografia Humanista, apoiando-se na aplicação do 
questionário, do mapa mental e da entrevista semiestruturada para uma amostra de 50 
pessoas, subdividida em 25 moradores e 25 turistas. A análise da relação indivíduo-lugar 
revelou experiências e significados particulares com muitos equipamentos da orla da 
Lagoa da Pampulha, sobressaindo-se aos próprios equipamentos do Conjunto Moderno 
da Pampulha, levantando um questionamento sobre a atenção dada pelo poder público. 
 
Palavras-chave: Indivíduo-lugar. Legibilidade. Conjunto Moderno da Pampulha. 

 

RESUMEN 

En 2016 el Complejo Moderno de Pampulha recibió el título de Patrimonio Cultural de 
la Humanidad por la UNESCO. Este hecho reforzó aún más la vocación turística de la 
capital minera. Título que generó que actualmente se le atribuyan nuevos significados a 
este espacio por el aumento de apropiación de la costa de la Laguna de Pampulha. Por lo 
tanto, se pretende comprender la legibilidad del Complejo Moderno de Pampulha para la 
ciudad de Belo Horizonte a partir de la contribución teórico-metodológica de la 
fenomenología en la Geografía Humanista basada en la aplicación del cuestionario, el 
mapa mental y la entrevista semiestructurada para una muestra de 50 personas, 
subdividida en 25 residentes y 25 turistas. El análisis de la relación individuo-lugar reveló 
experiencias y significados particulares con muchos equipos de la costa de la Laguna da 
Pampulha, sobresaliendo los propios equipos del Complejo Moderno de Pampulha y así 
se plantea una pregunta sobre la atención prestada por el poder público. 
 
Palabras clave: Individuo-lugar. Legibilidad. Complejo Moderno de Pampulha. 
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1 Introdução 

 

Belo Horizonte revela muitas transformações estruturais e funcionais em seu 

espaço e, em 2016, destaca-se o Conjunto Moderno da Pampulha que é elevado à 

categoria de Patrimônio Cultural da Humanidade pela Organização das Nações Unidas 

para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), reafirmando-se como um dos 

principais destinos turísticos da capital mineira, disponibilizando atividades ambientais, 

culturais e físicas. 

Atualmente, a população é incentivada a se apropriar do espaço da Pampulha, 

mais precisamente do Conjunto Arquitetônico e Paisagístico. Dada a apropriação, 

pressupõe-se que novos significados são atribuídos ao espaço a partir da relação 

indivíduo-lugar (CARLOS, 2007). Dessa forma, buscou-se o aporte teórico-

metodológico na fenomenologia da Geografia Humanista (HOLZER, 2016), propondo 

uma análise da legibilidade do Conjunto Moderno da Pampulha para a cidade de Belo 

Horizonte revelada pela percepção dos grupos de moradores e de turistas que 

vivenciam/experienciam a orla da Lagoa da Pampulha. 

Assim, alicerçada a aplicação do questionário socioeconômico, do mapa mental e 

da entrevista semiestruturada para uma amostra de 50 pessoas, identificou-se e comparou-

se as apropriações e os significados atribuídos pelos dois grupos, reconhecendo-se a 

potência abstrata do conceito de lugar para a Geografia Humanista e representando uma 

alternativa ao poder público de (re)pensar o espaço urbano. Portanto, a compreensão do 

espaço da Pampulha está apoiada em mecanismos da percepção, o que possibilita a 

interpretação dos significados do espaço vivido mediado pelas construções simbólicas. 

(KOZEL, 2007). 

 

2. Pampulha, região espetáculo 

 

Em abril de 1940, Juscelino Kubitschek assumia a posse da Prefeitura de Belo 

Horizonte e a Pampulha ocupava uma discussão central no seu mandato. “[...] Juscelino 

encarou a Pampulha como principal meta de seu governo. Ali ele via a possibilidade 

modernizadora que traria paz a seu espírito inquieto” (CARSALADE, 2007, p. 26). Havia 
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uma ambição específica em transformá-la num símbolo de modernidade de Belo 

Horizonte, ressaltando sua vocação turística. Isto posto, Juscelino celebrava o futuro e, 

portanto, convidaria o arquiteto Oscar Niemeyer para que a Pampulha alcançasse a 

excepcionalidade das formas. 

 
Quanto à ocupação da Pampulha, logo começou o desenvolvimento urbano do 
bairro São Luiz e do Jardim Atlântico. O próprio JK, querendo dar o exemplo, 
encomendou à dupla Oscar Niemeyer e Burle Marx o projeto e os jardins de 
sua nova residência, às margens da lagoa. A residência existe até hoje, com 
importante mobiliário dos anos 50 e 60, graças aos cuidados da d. Juracy 
Guerra, recentemente falecida e que amava a sua casa, adquirida por seu 
marido do próprio Juscelino, de quem era assessor, e com quem, parece, JK 
insistiu e facilitou a compra, após insistentes pedidos de d. Sara, cansada de 
ficar sozinha naquele “fim de mundo” pelas constantes ausências do marido. 
(CARSALADE, 2007, p. 52-53).  
 

A paisagem artificial da Lagoa da Pampulha receberia, em breve, o Complexo da 

Pampulha – o Cassino, a Igreja de São Francisco de Assis, o Iate Clube e a Casa do Baile 

– que elevaria a importância da Pampulha com o cenário da arquitetura moderna 

brasileira. Inicialmente, a construção do Complexo da Pampulha se direcionava aos 

públicos sem restrição, porém, aqueles que morassem ao redor da Lagoa da Pampulha 

precisavam mantê-la com o aspecto moderno, isto é, deveriam construir residências 

luxuosas (RAGGI, 2015). 

Em maio de 1943, o Complexo da Pampulha seria projetado e concluído em nove 

meses, com exceção da Igreja de São Francisco de Assis que terminaria em 1944. O 

Cassino, inicialmente, marcaria os novos tempos da Pampulha, uma vez que 

revolucionara a vida belo-horizontina, colocando a cidade nos circuitos (inter)nacionais. 

De acordo com Kubitschek (1947) apud Carsalade (2007), o Cassino conteria um 

“apêndice” em sua estrutura, um centro de reuniões populares: a Casa do Baile, que 

cumpriria o papel de valorização artística da Pampulha e o papel social, promovendo 

diversão ao povo. 

Infelizmente, o propósito do Cassino era proibido em 1946 pelo presidente 

General Eurico Gaspar Dutra, adaptando-o aos possíveis contextos, funcionando como 

teatro até a década de 1950, aproximadamente. Em 1955, iniciava-se a reforma do 

Cassino para transformá-lo no Museu de Arte de Belo Horizonte e, assim, sua 
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performance na Pampulha seria reestabelecida, posicionando sua própria estrutura 

arquitetônica como parte do acervo (CARSALADE, 2007). 

No que se refere aos movimentos das formas da Casa do Baile, contagiavam-se 

aqueles que lá se divertiam, bailavam e, assim, se sustentava individualmente no espelho 

d’água da Lagoa da Pampulha. 

 
Assim, quando, muito tempo depois, com a presença do seu criador, o Baile 

foi transformado em Centro de Referência da Arquitetura, Urbanismo e 

Design, não o fez por cansaço de dançar, mas para testemunhar a perenidade 
na dança das transformações que o homem irrequieto faz a cada dia no lugar 
em que vive, na cidade em que trabalha, ama, sonha e que, por isso mesmo, 
pulsa. (CARSALADE, 2007, p. 38-39, grifo meu) 

 

De acordo com Carsalade (2007), o Iate Tênis Clube era proposto aos esportes 

náuticos, uma vez que o Parque Municipal não oferecia uma experiência em plenitude. 

Era o repertório cultural da modernidade, complementa Raggi (2015). Havia o 

aproveitamento da Lagoa da Pampulha para a realização dos esportes, atiçando o 

imaginário daqueles que avistavam o Iate Tênis Clube das outras margens, como se, em 

realidade, estivesse em movimento sobre as águas. 

A Igreja de São Francisco de Assis, por sua vez, colidiria com seu próprio dilema: 

o profano e o sagrado. Inicialmente, as controvérsias rondavam a personalidade de 

Niemeyer, o arquiteto ateu. Em 1944, era referenciada como o templo do diabo, 

ostentando a plasticidade das curvas e as pinturas de Cândido Portinari de difícil 

assimilação pelos católicos, os quais necessitavam urgentemente do aspecto dramático. 

Considerando a recepção da população em relação à igrejinha, o Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), em 1947, tombara-a, como prevenção de males 

em sua estrutura e, somente em 1959 fora definitivamente consagrada, começando o 

processo de aceitação da população e das autoridades eclesiásticas (CARSALADE, 

2007). 

 

2.1 Patrimônio Cultural da Humanidade 

 

Em 2016, o Conjunto Moderno da Pampulha foi elevado à categoria de Patrimônio 

Cultural da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência 
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e a Cultura (UNESCO), dentre os elementos arquitetônicos selecionados: o Museu de 

Arte da Pampulha, a Casa do Baile – Centro de Referência de Arquitetura, Urbanismo e 

Design de Belo Horizonte, o Iate Tênis Clube e a Igreja de São Francisco de Assis. O 

arranjo dos prédios desenhados pelo arquiteto Oscar Niemeyer em sintonia com o 

paisagismo exercido e as praças – Dino Barbieri e Alberto Dalva Simão – projetadas pelo 

arquiteto paisagista Roberto Burle Marx ao redor do espelho d’água da Lagoa da 

Pampulha conformam o Conjunto Moderno da Pampulha. (Mapa 1). 

 
Mapa 1: Equipamentos do Conjunto Moderno da Pampulha 

 
Fonte: Elaborador pelo autor 

 

Carsalade (2007) relata que a Pampulha abrigava sonhos que semearam novos 

sonhos e que ainda há muito a ser sonhado. De fato, elenca-se o Conjunto Moderno da 

Pampulha como um dos mais recentes sonhos realizados na Pampulha, uma vez que na 

década de 1940 se construía uma nova realidade brasileira arraigada pelo sentimento 

nacionalista característico do movimento da modernidade no Brasil. 
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3. Desenvolvimento 

 

A pesquisa, em questão, foi desenvolvida no período de um ano – março de 2018 

a março de 2019 – e, para a constituição da amostra, recorreu-se ao contato direto com o 

público que estava na orla da Lagoa da Pampulha em três datas diferentes de final de 

semana. Para tanto, foram selecionadas faixas distintas da orla, nos diferentes dias, para 

que a amostra não ficasse concentrada em um ponto da orla somente. Diante da 

dificuldade em campo para aplicação dos mapas mentais, preferiu-se o contato direto com 

os moradores nas suas próprias residências e, com relação aos turistas, manteve-se a 

proposta inicial. 

O processo de análise da pesquisa está organizado em duas partes: a primeira 

caracteriza o perfil da amostra de 50 pessoas – 25 moradores de bairros da regional 

Pampulha e 25 turistas de localidades que não sejam da regional Pampulha, ou seja, 

consideram-se outras regionais de Belo Horizonte, cidades, estados e países – pelas 

informações coletadas no questionário; a segunda analisa os mapas mentais com o aporte 

teórico-metodológico de Kozel (2001), apoiando-se nas conversas da entrevista 

semiestruturada. 

 

3.1 Caracterização da amostra 

 

A amostra de análise está agrupada em quatro atributos para a composição do 

perfil do público da pesquisa: Gênero, Escolaridade, Faixa Etária e Renda Familiar. 

Assim, inicia-se a quantificação de gênero do público da pesquisa, na qual os moradores 

compõem 80% do gênero feminino e 20% do gênero masculino ao passo que os turistas 

compõem 60% do gênero feminino e 40% do gênero masculino, de acordo com o Gráfico 

1. Resulta-se, portanto, uma concentração do público feminino. 
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Gráfico 1: Gênero 
 

 
Fonte: Elaborador pelo autor 

 

 

O atributo escolaridade está classificado em sete níveis: Analfabeto, Apenas 

Alfabetizado, Ensino Fundamental Incompleto, Ensino Fundamental Completo, Ensino 

Médio Incompleto, Ensino Médio Completo, Superior Incompleto e Superior Completo. 

De acordo com o Gráfico 2, identifica-se uma distribuição nos níveis Ensino Fundamental 

Incompleto, com 4% dos moradores; Ensino Médio Incompleto, com 8% dos turistas; 

Ensino Médio Completo, com 12% moradores e 12% turistas; Superior Incompleto, com 

36% moradores e 32% turistas; e Superior Completo, com 48% moradores e 48% turistas. 

Assim, compreende-se que o público da pesquisa está concentrado no nível Superior 

Completo. 

 

Gráfico 2: Escolaridade 
 

 
Fonte: Elaborador pelo autor 
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A faixa etária está estruturada em nove faixas com intervalos de dez anos: 00–10, 

11–20, 21–30, 31–40, 41–50, 51–60, 61–70, 71–80, 81–90. De acordo com o Gráfico 3, 

nota-se que a faixa 11–20 compreende 12% moradores e 16% turistas, a faixa 21–30 

compreende 64% moradores e 40 % turistas, a faixa 31–40 compreende 4% moradores e 

16% turistas, a faixa 41–50 compreende 4% moradores e 16% turistas e a faixa 51–60 

compreende 16% moradores e 12% turistas. Assim, o público da pesquisa está 

concentrado na faixa 21–30. 

 

Gráfico 3: Faixa Etária 
 

 
Fonte: Elaborador pelo autor 

 

 

O salário mínimo (R$1002,00) classifica a renda familiar do público da pesquisa 

em seis faixas: Menos de 1 salário mínimo, 1 a 3 salários mínimos, 4 a 6 salários 

mínimos, 7 a 11 salários mínimos, Mais de 11 salários mínimos e Não declarado. De 

acordo com o Gráfico 4, o perfil do público, portanto, está enquadrado na faixa de 1 a 3 

salários mínimos, com 32% moradores e 44% turistas, na faixa de 4 a 6 salários mínimos, 

com 20% moradores e 28% turistas, na faixa de 7 a 11 salários mínimos, com 20% 

moradores e 16% turistas, na faixa mais de 11 salários mínimos, com 24% moradores e 

8% turistas e na faixa não declarado, com 4% moradores e 4% turistas. Nota-se que há 

uma concentração na faixa de 1 a 3 salários mínimos no público da pesquisa, moradores 

e turistas. 
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Gráfico 4: Renda Familiar

 
Fonte: Elaborador pelo autor 

 

Uma vez que o perfil socioeconômico da amostra da pesquisa está detalhado, 

direciona-se a temática da Pampulha no questionário para que se possa estabelecer, a 

priori, a relação dos moradores e dos turistas com os elementos arquitetônicos da orla da 

Lagoa da Pampulha, principalmente com aqueles que conformam o Conjunto Moderno 

da Pampulha. Para tanto, pontua-se, inicialmente, a frequência dos moradores e dos 

turistas na região da orla da Lagoa da Pampulha, pormenorizada em Sempre, Às vezes, 

Raramente e Nunca. De acordo com o Gráfico 5, 44% dos moradores e 20% dos turistas 

responderam que sempre, 44% dos moradores e 44% dos turistas responderam que às 

vezes, 12% dos moradores e 36% dos turistas responderam que raramente frequentam a 

região da orla da Lagoa da Pampulha. Nota-se que os moradores frequentam mais que os 

turistas, contrapondo-se a concentração de moradores em sempre com a concentração de 

turistas em raramente. Em geral, a maioria, turistas e moradores, está enquadrada em às 

vezes. 

No que se refere à origem dos moradores e dos turistas do público da pesquisa: os 

moradores estão distribuídos em oito bairros da regional Pampulha: Bandeirantes (1), 

Braúnas (1), Castelo (2), Dona Clara (1), Jaraguá (1), Ouro Preto (11), Santa Terezinha 

(2) e São Luiz (6). Os turistas estão distribuídos pelas regiões Sul e Sudeste, 

especificamente os estados de Espírito Santo (2), Minas Gerais (21), Paraná (1) e Rio 

Grande do Sul (1). 
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Gráfico 5: Frequência na orla da Lagoa da Pampulha 

 
Fonte: Elaborador pelo autor 

 

 

Restringindo-se ao Conjunto Moderno da Pampulha, repete-se a questão de 

frequência aos moradores e aos turistas com relação aos equipamentos: Igreja de São 

Francisco de Assis, Museu de Arte da Pampulha, Casa do Baile – Centro de Referência 

de Arquitetura, Urbanismo e Design e Iate Tênis Clube. De acordo com o Gráfico 6, no 

que se refere aos moradores, a Igreja São Francisco de Assis compreende Sempre (16%), 

Às vezes (36%), Raramente (12%) e Nunca (36%); o Museu de Arte da Pampulha 

compreende Sempre (0%), Às vezes (44%), Raramente (52%) e Nunca (48%); a Casa do 

Baile – Centro de Referência de Arquitetura, Urbanismo e Design compreende Sempre 

(0%), Às vezes (0%), Raramente (52%) e Nunca (48%); e o Iate Tênis Clube compreende 

Sempre (0%), Às vezes (0%), Raramente (32%) e Nunca (68%). Nota-se que apenas a 

Igreja São Francisco de Assis apareceu com um percentual em Sempre ao passo que todos 

os equipamentos receberam uma concentração significativa em Nunca. 
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Gráfico 6: Frequência dos moradores ao Conjunto Moderno da Pampulha 

 
Fonte: Elaborador pelo autor 

 

 

No que se refere aos turistas, a Igreja de São Francisco de Assis compreende 

Sempre (12%), Às vezes (20%), Raramente (44%) e Nunca (34%); o Museu de Arte da 

Pampulha compreende Sempre (0%), Às vezes (12%), Raramente (40%) e Nunca (42%); 

a Casa do Baile – Centro de Referência de Arquitetura, Urbanismo e Design compreende 

Sempre (0%), Às vezes (16%), Raramente (20%) e Nunca (64%); e o Iate Tênis Clube 

compreende Sempre (4%), Às vezes (12%), Raramente (36%) e Nunca (48%). Nota-se 

que a Igreja de São Francisco de Assis e o Iate Tênis Clube apareceram com percentual 

em Sempre ao passo que, com exceção da Igreja de São Francisco de Assis, os outros 

equipamentos se concentram em Nunca, de acordo com o Gráfico 7. 
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Gráfico 7: Frequência dos turistas ao Conjunto Moderno Da Pampulha 

 
Fonte: Elaborador pelo autor 

 

3.2 Análise dos mapas mentais 

 

Os mapas mentais são analisados e interpretados considerando os três parâmetros, 

da metodologia de Kozel (2001): Forma de apresentação da imagem, Distribuição dos 

elementos da imagem e a Especificação de ícones. Assim, a análise espacial está apoiada 

na percepção do indivíduo que vivencia a região da orla da Lagoa da Pampulha, revelando 

aspectos coletivos e individuais. Dentre os 50 mapas mentais da pesquisa, agrupam-se e 

selecionam-se, para este artigo, aqueles que se enquadram em alguns parâmetros 

referidos. 

 

3.2.1 Forma de representação da imagem 

 

Isto posto, inicia-se a análise dos mapas mentais pela forma de representação da 

imagem, identificadas pelos ícones, representação gráfica utilizando desenhos; pelas 

letras, representação gráfica complementada pela utilização de palavras; e pelos mapas, 

espacialização do lugar demonstrada pela representação cartográfica (KOZEL, 2001). De 

acordo com o Gráfico 8, predomina-se a utilização de ícones na representação da imagem 

dos 25 moradores e dos 25 turistas, contrapondo-se, portanto, ao número de mapas, com 
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5 moradores e 1 turista. A frequência de letras é alta, ressaltando-se apenas uma diferença 

entre os públicos, com 21 moradores e 17 turistas. 

 

Gráfico 8: Forma de apresentação da imagem 

 
Fonte: Elaborador pelo autor. 

 

Figura 1: Ícone 

 
Fonte: Elaborado pela moradora 11 

 

De acordo com a Figura 1, observa-se a utilização de ícones na construção do 

mapa mental. Ao fundo, o Estádio Governador Magalhães Pinto, o Mineirão, sediando 

uma partida de futebol com a vibração do grande público, contrastando-se com o 

ambiente da Igreja de São Francisco de Assis, a igrejinha, onde o casal recém-casado está 

representado. Em evidência, nota-se o ciclista em sua bicicleta pedalando 
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incessantemente pela orla da Lagoa da Pampulha. Um grupo, um casal e um indivíduo. 

Uma energia vibrante, uma energia vibrante e uma energia vibrante. 

 
Figura 2: Ícone, Letra e Mapa 

Fonte: Elaborado pela moradora 08 

 

A Figura 2 ressalta o nível de detalhamento do espaço geográfico pela estudante, 

restringindo-se ao acesso do bairro Braúnas. Observa-se o predomínio das vias que estão 

constantes na imagem da moradora, percebendo sua paisagem diariamente na rotina de 

trabalho. Outrossim, o mapa mental revela um caminho de terra que perpassa a Lagoa da 

Pampulha, um atalho de ciclismo na infância da moradora. Os ícones da imagem apontam 

elementos da paisagem distintos entre si, o Parque Ecológico, o Clube AABB, a Ilha dos 

Amores, os mirantes do Sabiá e da Garça, a Escola Estadual Maria Andrade Resende, a 

residência de idosos Acolher, o Convento das Irmãs, o Quiosque do Açaí, a Toca do Coco. 

Do público ao privado, do plural ao singular, do objetivo ao subjetivo. 

  

3.2.2 Distribuição da imagem 

 

No que se refere ao parâmetro de distribuição da imagem, Kozel (2001) identifica 

variação da disposição da imagem das representações, classificando-as em: 

 Representação da imagem em forma circular; 
 Representação da imagem de maneira dispersa; 
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 Representação da imagem em forma horizontal; 
 Representação de imagens isoladas; 
 Representação da imagem em perspectiva; 
 Representação da imagem em forma de quadros e quadras. 
 

De acordo com o Gráfico 9, aponta-se que a representação dispersa aparece em 

maioria entre os moradores e os turistas, 7 mapas mentais cada e a representação circular 

possui um número expressivo na amostra, com 7 moradores e 6 turistas. Nota-se, também, 

uma relação de oposição entre os moradores e os turistas com relação a representação 

isolada – 1 morador e 7 turistas – e a representação de quadros/quadras – 5 moradores e 

1 turistas –, demonstrando, de antemão, o nível de conhecimento da região da orla da 

Lagoa da Pampulha. A representação horizontal – 3 moradores e 3 turistas – e a 

representação perspectiva – 2 moradores e 1 turistas – estão em minoria na amostra. 

 

Gráfico 9: Distribuição da imagem 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Figura 3: Representação da imagem em forma circular 
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Fonte: Elaborado pelo turista 07 
 

A Figura 3 evidencia a perspectiva de ciclista do turista que, sempre que pode, 

pedala a orla da Lagoa da Pampulha em seu tempo de lazer.  Uma particularidade se 

sobressai na representação: a delimitação da pista de ciclovia, que acomoda a Lagoa da 

Pampulha. O ciclismo, portanto, se estabelece como motivo de reafirmação da relação 

indivíduo-lugar do recepcionista. De fato, o turista pensa que a região referida deveria ser 

reservada para prática de esportes, conservando a paisagem natural e a paisagem 

construída. Os pontos comerciais estão presentes no contato do turista com região da 

Pampulha, o açaí. Outrossim, o percurso da orla da Lagoa da Pampulha permite-o 

conhecer os seus habitantes característicos, o jacaré, por exemplo. 
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Figura 4: Representação da imagem de maneira dispersa 

Fonte: Elaborado pela moradora 01 
 

A Figura 4 desvenda a rotina da professora piauiense que mora na região da 

Pampulha há quatro anos, aproximadamente. Embora as representações estejam 

dispersas, a localização do Mineirinho, do Mineirão, do restaurante Vida Leve, da 

igrejinha, do Parque Guanabara e da Academia 7 Fit estão próximas, entre si, indicando 

a familiaridade daquele espaço que, para a moradora, era espaço de passeio, mas, agora, 

está “na porta da minha casa”. Um espaço que fomenta experiências que incentivam a 

saúde física e mental da moradora. 

 
Figura 5: Representação da imagem em forma horizontal 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela turista 10 
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A Figura 5 confere uma representação da imagem em forma horizontal, 

destacando a Igreja de São Francisco de Assis e o Estádio Jornalista Felipe Drummond 

sobre uma base horizontal: a rua. Em sua experiência com a região da orla da Lagoa da 

Pampulha, a memória da turista seleciona a igrejinha e o Mineirinho como referenciais 

de vida com os quais permanece em contato, situando-os numa paisagem comum, lado a 

lado, diferentemente da realidade. 

 

Figura 6: Representação da imagem isolada 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela turista 08  
 
 

A Figura 6 destaca a Estátua de Iemanjá isolada na imensidão da Lagoa da 

Pampulha, ressaltando sua importância para a turista. Há uma mediação religiosa para 

que a turista vivencie aquele espaço, atribuindo significado. A imagem isolada de Iemanjá 

se coloca como refúgio do ritmo acelerado da rua, um ponto de equilíbrio daqueles que 

estão na região da orla da Pampulha e, principalmente, para a turista que está lá para 

recuperar a paz perdida na rotina de enfermeira. 
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Figura 7: Representação da imagem em perspectiva 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela moradora 09 
 
 

A Figura 7 representa uma imagem em perspectiva do Museu de Arte da Pampulha 

em um dia quente com movimento da copa das árvores determinado pela constante brisa 

atmosférica. A moradora detém o domínio do conhecimento arquitetônico, enumerando 

os materiais utilizados em sua construção. Lembra-se de uma época em que morava no 

centro de Belo Horizonte e precisava do refúgio natural para que mantivesse o equilíbrio 

psicológico-emocional, uma vez que viera de uma cidade do interior que possibilitava um 

contato significativo com a natureza, algo que fora suprido somente quando se instalava 

na região da Pampulha. 
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Figura 8: Representação da imagem em forma de quadros e quadras 

 
Fonte: Elaborado pelo morador 25 

 
 

A Figura 8 revela uma representação da imagem em forma de quadras, isto é, dos 

quarteirões da região da Pampulha, destacando o quarteirão do Mineirão ao lado do 

quarteirão do Estádio Jornalista Felipe Drummond, o Mineirinho; estádios que sediaram 

memoráveis partidas de futebol e incríveis concertos musicais, respectivamente. O 

quarteirão do Parque Guanabara, embora não esteja situado corretamente, valoriza o 

potencial turístico da região desde quando era reconhecido pelo morador como “Parque 

Mangueiras” na época em que o havia visitado pela primeira vez durante sua infância. 

 

3.2.3 Especificação de ícones 

 

Continuando a análise dos mapas mentais, Kozel (2001) constrói um modelo de 

interpretação da imagem pautado nos elementos da paisagem, atribuindo um alto nível de 

detalhamento e compreensão daqueles elementos que compõem os mapas mentais do 

público. Para tanto, adapta-se sua metodologia de especificação dos ícones das 

representações dos moradores e dos turistas da região da Pampulha conforme sua 

realidade, classificando-a em: 
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 Representação dos elementos da paisagem natural; 
 Representação dos elementos da paisagem construída; 
 Representação de elementos móveis; 
 Representação de elementos humanos; 
 Representação de outros elementos. 

 

O grupo de elementos da paisagem natural refere-se aos ícones que representam 

os elementos naturais existentes na paisagem: as árvores, as flores, a grama, a Lagoa da 

Pampulha e/ou Ilha dos Amores, a montanha, as nuvens e o sol. O grupo de elementos da 

paisagem construída refere-se aos ícones que representam os elementos construídos pelo 

ser humano: os equipamentos comerciais, os equipamentos de transporte, os estádios, 

clubes e/ou academias, a Estação de Tratamento, barragem, bica d’água e/ou redes, 

Monumento Iemanjá e/ou museus, parques, praças e/ou mirantes, residências, vias, 

zoológico, o Conjunto Moderno da Pampulha (Casa do Baile – Centro de Referência de 

Arquitetura, Urbanismo e Design, Iate Tênis Clube, a Igreja de São Francisco de Assis e 

o Museu de Arte da Pampulha) e outros referenciais (escolas, igrejas, asilos). 

O grupo dos elementos móveis refere-se aos ícones que representam os meios de 

transporte: transporte aéreo, transporte terrestre e outras formas de transporte. O grupo de 

elementos humanos refere-se aos ícones que representam pessoas: homem, mulher e 

criança. O grupo de outros elementos refere-se aos ícones que não se enquadram nos 

outros grupos, mas que possuem igualmente expressividade na região da orla da Lagoa 

da Pampulha: animais, festivais e poluição. 

De acordo com o Gráfico 10, os elementos do grupo da paisagem natural3 

recorrentes nos mapas mentais dos moradores e dos turistas são a Lagoa da Pampulha 

e/ou Ilha dos Amores, com 45% e 55% respectivamente, e as árvores, com 48% e 52% 

respectivamente. Isto posto, percebe-se que a área verde está praticamente indissociável 

da Lagoa da Pampulha ao ser ressaltada pelas experiências dos indivíduos nas 

representações. De fato, os comentários mais elogiosos da região são pontuados pela 

                                                           
3Embora a Lagoa da Pampulha e a Ilha dos Amores sejam construídas, isto é, são elementos artificiais, 
optou-se em colocá-las no grupo de paisagem natural devido ao senso comum que compartilha tais 
elementos como naturais.   
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arborização e pela Lagoa da Pampulha, no entanto, a última também é frequentemente 

criticada pela poluição alarmante das águas4. 

Os elementos do grupo da paisagem construída que aparecem com frequência nos 

mapas dos moradores e dos turistas são os estádios, clubes e/ou academia, com 67% e 

33% respectivamente, os parques, praças e/ou mirantes, com 64% e 36% 

respectivamente, e as vias, com 55% e 45% respectivamente. Assim, nota-se que os 

pontos de encontro são percebidos massivamente e, no entanto, muitos comentários 

negativos são direcionados às vias, seja pela precariedade da ciclovia, seja pelo trânsito 

das ruas e das avenidas. 

Ainda nos elementos do grupo da paisagem construída, destaca-se o Conjunto 

Moderno da Pampulha, constituído pelos quatros elementos arquitetônicos: Casa do Baile 

– Centro de Referência de Arquitetura, Urbanismo e Design, Iate Tênis Clube, Igreja de 

São Francisco de Assis e Museu de Arte da Pampulha. Embora os quatros elementos 

estejam representados nos mapas mentais, apenas a Igreja de São Francisco de Assis 

desponta com um número alto pelos moradores e pelos turistas, 50% e 50% 

respectivamente, razão pela qual se explica a influência da mídia no consciente coletivo 

ao, constantemente, enaltecê-la em detrimento dos outros elementos5. O Iate Tênis Clube 

revela recorrência em 60% dos moradores e 40% dos turistas ao passo que o Museu de 

Arte da Pampulha opõem-se com 40% dos moradores e 60% dos turistas. Por fim, a Casa 

do Baile – Centro de Referência de Arquitetura, Urbanismo e Design compreende 33% 

dos moradores e 67% dos turistas da amostra.  Destaca-se que apenas duas moradoras e 

uma turista conheciam o Conjunto Moderno da Pampulha, os outros não sabiam quais 

elementos o constituíam ou não exprimiam interesse em conhecê-los ou não sabiam da 

existência, atribuindo, muitas vezes, falha na promoção dos elementos arquitetônicos. 

  O grupo de elementos móveis é representado, em sua maioria, pelo transporte 

terrestre, com 64% dos moradores e 36% dos turistas, considerando a sobreposição da 

                                                           
4 PARREIRAS, Mateus. Qualidade da água piora e causa preocupação na Lagoa da Pampulha. Estado 
de Minas, 2016. Disponível em: 
<https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2016/01/24/interna_gerais,727782/qualidade-da-agua-piora-
causa-preocupacao-na-lagoa-da-pampulha.shtml>. Acesso em: jul. 2019. 
 
5 PIMENTEL, Thais. Construída em meio a polêmica, Igrejinha é um dos símbolos de BH. G1, 2016. 
Diponível em: <http://g1.globo.com/minas-gerais/noticia/2016/07/construida-em-meio-polemica-
igrejinha-e-um-dos-simbolos-de-bh.html>. Acesso em: jul. 2019. 
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bicicleta ao carro em muitos mapas mentais. O espaço de esportes que a região da orla da 

Lagoa da Pampulha oferece, ainda com defeitos, são frequentemente lembrados, 

principalmente por aqueles que andam de bicicleta nas ciclovias, alegando ser a melhor 

opção de Belo Horizonte. O grupo de elementos humanos é representado por 64% dos 

moradores e 34% dos turistas, indicando uma concentração de homens, mulheres e 

crianças. A atribuição de espaço familiar à região da orla da Pampulha se torna um 

indicador positivo pela amostra da pesquisa. 

O grupo de outros elementos destaca os animais selvagens que habitam a região 

da orla da Pampulha, sendo jacaré, peixes, aves e capivaras, representando 56% dos 

moradores e 44% dos turistas. Uma curiosidade inerente ao resultado é que, embora a 

mídia divulgue a capivara em um contexto depreciativo6, o público da amostra se alegra 

pela presença delas na região. Outro aspecto do grupo de outros elementos percebidos 

pelos moradores e pelos turistas é a poluição, com 83% e 17% respectivamente. A 

poluição está presente na região da orla da Lagoa da Pampulha nas entrevistas realizadas 

com os dois públicos, seja o esgoto na água da Lagoa, sejam os lixos nas ruas7. 

 

                                                           
6WERNECK, Gustavo. Após nova morte por febre maculosa, medo volta à Pampulha. Estado de Minas, 
2017. Disponível em: 
<https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2017/10/26/interna_gerais,911596/apos-nova-morte-por-
febre-maculosa-medo-volta-a-pampulha.shtml>.  Acesso em: jul. 2019. 
 
7BOM DIA MINAS. Cerca de dez toneladas lixo são retiradas por dia da Lagoa da Pampulha, cartão-
postal de BH. G1, 2018. Disponível em: <https://g1.globo.com/mg/minas-
gerais/noticia/2018/10/31/cerca-de-dez-toneladas-lixo-sao-retiradas-por-dia-da-lagoa-da-pampulha-
cartao-postal-de-bh.ghtml>. Acesso em: jul. 2019. 
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Gráfico 10: Especificação de ícones 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Figura 9: Representação de elementos da paisagem construída 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo morador 07 
 

A Figura 9 demonstra a vivência do estudante que mora na regional da Pampulha 

há 2 anos, aproximadamente. Incentivado pelos amigos, o morador frequenta a orla Lagoa 

da Pampulha em grupo, aproveitando e contemplando a Lagoa da Pampulha e a paisagem 

do clube, o Iate Tênis Clube, indicada pelos barquinhos na representação. Com muitas 

13
2

6

1

2
2

6
2 17

14
4

6

0

4
7

4
2

6

3

4

9

21

1

14
1

2

2
14

3

0 0 0

1

5
1

5
7

1
Á

rv
o

re

Fl
o

re
s

G
ra

m
a

M
o

n
ta

n
h

a

N
u

ve
m So

l

Eq
u

ip
am

en
to

s 
co

m
er

ci
ai

s

Eq
u

ip
am

en
to

s 
d

e 
tr

an
sp

o
rt

e

Es
tá

d
io

s,
 c

lu
b

es
 e

/o
u

 a
ca

d
em

ia
s

Es
ta

çã
o

 d
e 

Tr
at

am
en

to
, …

M
o

n
u

m
en

to
 Ie

m
an

já
 e

/o
u

 m
u

se
u

s

P
ar

q
u

es
, p

ra
ça

s 
e/

o
u

 m
ir

an
te

s

La
go

a 
d

a 
P

am
p

u
lh

a 
e/

o
u

 Il
h

a 
d

o
s …

R
es

id
ên

ci
as

V
ia

s

Zo
o

ló
gi

co

C
as

a 
d

o
 B

ai
le

 -
C

en
tr

o
 d

e 
…

Ia
te

 T
ên

is
 C

lu
b

e

Ig
re

ja
 d

e 
Sã

o
 F

ra
n

ci
sc

o
 d

e 
A

ss
is

M
u

se
u

 d
e 

A
rt

e 
d

a 
P

am
p

u
lh

a

Es
co

la
s

Ig
re

ja
s

A
si

lo
s

Tr
an

sp
o

rt
e 

aé
re

o

Tr
an

sp
o

rt
e 

te
rr

es
tr

e

O
u

tr
as

 f
o

rm
as

 d
e 

tr
an

sp
o

rt
e

H
o

m
em

, m
u

lh
er

 e
 c

ri
an

ça
s

A
n

im
ai

s

P
o

lu
iç

ão

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Morador Turista



                                                                                                                   
 

 
REAPCBH – Revista Eletrônica do Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte, v. 6, n. 6, dezembro de 
2019- ISSN: 2357-8513 

347 
 

árvores, a praça revela o ponto de encontro do morador com os amigos. O tempo de 

vivência do morador com o espaço da Pampulha nos aponta a condição de 

desconhecimento ao Conjunto Moderno da Pampulha, se atendo, somente, à igrejinha, 

popularmente conhecida em sua cidade natal de Minas Gerais. 

 

Figura 10: Representação de elementos da paisagem natural com incidência de 
elementos móveis 

Fonte: Elaborado pela turista 23 
 

A Figura 10 apresenta a perspectiva de uma turista colombiana que mora em Belo 

Horizonte há cinco anos, aproximadamente. Revela-se um mundo complexo em sua 

representação, contrastando a região da orla da Lagoa da Pampulha com a cidade, 

propriamente, numa escala em que se percebe o ritmo da cidade adentrando o ponto 

turístico revelado pela presença do trânsito e do avião do Aeroporto da Pampulha até 

outras instituições, a Fundação João Pinheiro (FJP), e os supermercados, o Carrefour, 

distantes da orla da Lagoa da Pampulha, internos aos bairros da regional Pampulha. Um 

mapa mental que elucida os diferentes tempos da cidade. 

Na representação da turista, a região da orla da Lagoa da Pampulha se caracteriza 

pelo espaço constituído dos elementos humanos – os pescadores – dos elementos da 

paisagem natural – as árvores, o sol, a Lagoa da Pampulha, a Ilha dos Amores, por 

exemplo – e dos elementos da paisagem construída – o Conjunto Moderno da Pampulha, 
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a Estátua de Iemanjá, o Mineirão, o Mineirinho, o Centro Esportivo Universitário, a 

Universidade Federal de Minas Gerais, o Parque Ecológico, o Zoológico, por exemplo. 

Por outro lado, a contemplação da paisagem é reafirmada pela estudante colombiana que 

relata ir à orla da Pampulha para refletir sobre a vida, uma vez que se conecta com um 

ambiente diferente do centro da cidade, com a presença de animais selvagens, o jacaré e 

as capivaras, por exemplo. 

 

4. Considerações finais 

 

Uma vez contextualizado o processo histórico da Pampulha, percebe-se que a 

espacialidade revelou inúmeras dificuldades em sua constituição, compartilhando pontos 

altos e baixos. À elite, a Pampulha nunca escondeu sua preferência em tê-la como 

público-alvo (CARSALADE, 2007) e, em análise, a amostra da pesquisa nos indica uma 

alteração do status quo, dando voz àqueles grupos de classe social menos privilegiada. 

Essa diversidade socioeconômica, a priori, possibilitou (re)pensar a Pampulha 

democraticamente. Um espaço comum, de todos e para todos. O roteiro estabelecido na 

metodologia permitiu compreender o olhar do indivíduo que está na região da Pampulha, 

tanto moradores como turistas, nutrindo-se de memórias particulares e singulares, assim 

como de opiniões em relação ao que lá se encontra. 

Com relação aos mapas mentais, ressalta-se a importância máxima da Lagoa da 

Pampulha pelos dois grupos da pesquisa que, em maioria, revelaram sua (des)apreciação. 

As práticas de esporte e de lazer se mostraram as mais características da Pampulha, 

ressaltando sua vocação turística e qualificando-a como ponto de encontro. Os 

equipamentos do Conjunto Moderno da Pampulha foram representados pelos dois grupos, 

notando-se uma diferença expressiva na quantidade de vezes que a Igreja de São 

Francisco de Assis aparecia. A partir da verificação da amostra, coloca-se em questão a 

importância do título de Patrimônio Cultural da Humanidade para aqueles que lá 

vivenciam o cotidiano e para aqueles que estão sendo atraídos pela mídia para conhecê-

lo. Relatou-se, constantemente, a ausência de promoção cultural nas entrevistas, devendo 

torná-la prioridade nas ações do município, incentivando o contato da população com os 

equipamentos do Conjunto Moderno da Pampulha e, mais precisamente, com a sua 

história. 
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EPITÁFIO: A FLORESTA SE DESPEDE DA CIDADE? 

EPITAPH: THE FOREST LEAVES THE CITY? 

 

Júlia Benfica Senra* 
Bernardo Machado Gontijo** 

 

RESUMO 

A Mata da Izidora é uma floresta urbana situada em Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, 
com aproximadamente 10.000.000 m². Em seu interior, além da biodiversidade, 
encontram-se propriedades particulares rurais, um quilombo e três ocupações urbanas. 
Também são pautados interesses do poder público e do setor imobiliário. Para alcançar o 
objetivo geral proposto - identificar possibilidades de sobrevivência de fragmentos 
florestais urbanos a partir das apropriações sociais - buscou-se apresentar de maneira 
ampla a temática abordada por meio de documentos, reportagens, mapas, figuras, 
entrevistas semiestruturadas e poesias. Como consequência das possibilidades 
identificadas, o trabalho indicou uma alternativa para conciliar parte dos anseios para a 
área, sugerindo uma Reserva de Desenvolvimento Sustentável para a Mata da Izidora. 
Pretende-se contribuir com as discussões sobre os fragmentos florestais urbanos e com o 
apontamento de outros caminhos possíveis para a coexistência entre natureza e cidade. 
 

Palavras-chave: Fragmentos florestais urbanos. Unidade de conservação. Cidade.  

 

ABSTRACT 

Mata da Izidora is an urban forest located in Belo Horizonte, Brazil, covering an 
approximate area of 10,000,000 m². In its interior, besides biodiversity, there are 
particular rural properties, one quilombola community and three urban occupations. The 
interests of the public power and the real estate sector should also be taken into 
account. This study main aim was to "identify possibilities for the survival of urban forest 
fragments through social appropriations". In order to achieve this objective, we sought to 
extensively present the addressed issue through documents, reports, maps, figures, semi-
structured interviews and poetry. As a result, this work recommended the creation of a 
conservation unit as an alternative to reconcile some of the yearnings for the area, 
suggesting a Sustainable Development Reserve for the Mata da Izidora. This work 
intends to contribute to the discussions on urban forest and with other possibilities for the 
coexistence between nature and city.  
Keywords: Urban forest fragments. Conservation unit. City.  
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Ambientação 

 

A Mata da Izidora é um fragmento florestal localizado na região norte de Belo 

Horizonte, limítrofe com Santa Luzia. É composta por propriedades privadas, cercada por 

bairros urbanizados e encontra-se como uma das últimas áreas não parceladas do 

município. Além disso, sedia uma comunidade quilombola e três ocupações urbanas.  

Localiza-se também no chamado Vetor Norte da região metropolitana de Belo 

Horizonte, área de grande interesse imobiliário por abranger o Aeroporto Internacional 

Tancredo Neves, a Linha Verde e a Cidade Administrativa, sede oficial do Governo do 

Estado de Minas Gerais desde 2010 (figura 1). 

 
Figura 1: Localização da Mata da Izidora em Belo Horizonte. 

 
Fonte: Prefeitura de Belo Horizonte - PBH (2012).1 

Em meio à malha urbana de Belo Horizonte, a área escolhida para o estudo trata-

se do mais extenso remanescente de vegetação que não é uma unidade de conservação, 

com aproximadamente 10.000.000 m², sendo que em tamanho está atrás apenas da porção 

do Parque Estadual da Serra do Rola-Moça pertencente ao município (13.005.597 m²).

                                                           
1 Disponível em: <http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/contents.do?evento=conteudo&chPlc=36988>. Acesso 
em: 09 mai. 2017. 
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Atualmente, ela é uma floresta urbana palco de um grande conflito fundiário 

resultante dos interesses de seus habitantes, que divergem entre si, do interesse do 

mercado imobiliário em relação à área, além da complexidade de demandas colocadas 

pela cidade. Neste trabalho o termo floresta urbana se refere a fragmentos florestais 

urbanos. 

A Mata da Izidora apresenta também uma complexidade e universalidade que 

permite dialogar com a situação de outras áreas verdes em Belo Horizonte, sendo estas, 

muitas vezes, não vistas como parte essencial da cidade, mas como lugares que são uma 

ostentação momentânea de alguns bairros mais abastados ou um descaso não resolvido 

em outros menos valorizados pela cidade. Morin (1984, p.157) diz que “é necessário 

circunscrever o campo de estudo e respeitar sua singularidade irredutível; mas, ao mesmo 

tempo, como em todo sistema complexo, o local contém de uma certa maneira o todo no 

qual ele se inscreve”. 

Diversos acontecimentos tornaram os últimos anos conturbados e incertos para 

essa floresta urbana: tentativas de reintegração de posse; consolidação das casas das 

ocupações; contrato assinado com a Caixa Econômica Federal para a construção de 

moradias pelo programa Minha Casa, Minha Vida; mudança do licenciamento ambiental 

do empreendimento Granja Werneck da esfera municipal para a estadual; e 

reconhecimento legal da comunidade quilombola de Mangueiras. Logo, pouco se sabe do 

futuro da Mata, mas o cenário não é dos melhores para sua biodiversidade (figuras 2A e 

2B). 

Figura 2A: Vista aérea da vegetação da Mata da 

Izidora em 2007. 

 

Figura 2B: Vista aérea da vegetação da Mata da 

Izidora em 2017. 

Fonte: Google Earth (2017). 
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Meandros metodológicos 

 

O objetivo geral da pesquisa foi identificar possibilidades de sobrevivência de 

fragmentos florestais urbanos a partir das apropriações sociais. Ao mesmo tempo buscou-

se: interpretar o olhar sobre a Mata da Izidora à luz da concepção de meio ambiente dos 

sujeitos entrevistados; investigar as demandas, postas por diferentes sujeitos sociais para 

a Mata da Izidora; e investigar as possibilidades de coexistência com a Mata da Izidora a 

partir das vivências dos diversos atores. 

A pesquisa se baseou em aspectos da fenomenologia social de Schutz (SCHUTZ 

& WAGNER, 1979). Acredita-se que essa abordagem auxilia a interpretação dos motivos 

que levam à apropriação da Mata da Izidora, por permitir a análise das percepções e ações 

dos sujeitos que vivem em um mundo social. Os dados foram obtidos por meio de 

documentos e de entrevistas semiestruturadas.  

A pesquisa documental teve o intuito de complementar as informações coletadas 

e oferecer base para a reflexão sobre a realidade. Buscou-se com a leitura dos documentos 

obter dados sobre a área de estudo e concepções sobre a mesma a partir da forma e do 

conteúdo apresentados. Também foram empregadas figuras e mapas – elaborados por 

meio de imagens de satélite e do software ArcGIS - para subsidiar as discussões da 

pesquisa. 

Dentre os documentos utilizados, reportagens de jornais foram obtidas no Arquivo 

Público da Cidade de Belo Horizonte e nos sites pertinentes. Optou-se pela mídia 

impressa e digital, especificamente os jornais, por seu registro duradouro e alcance de 

público, além de pertinência para uso neste trabalho escrito. A análise se baseou 

principalmente nas mensagens contidas nas manchetes das matérias e nos trechos 

destacados, por considerar o maior impacto no leitor e a síntese da mensagem que se 

pretende transmitir. O período analisado foi de 2009 a 2017 - em decorrência das 

reportagens encontradas e dos fatos importantes abordados na pesquisa que ocorreram 

dentro desse intervalo, todos os recortes relativos à área foram dispostos, e os de versão 

digital - mais recentes e que não se encontram no Arquivo - foram selecionados de acordo 

com o elemento novo ou complementar que traziam para a temática exposta.   
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Buscando abranger as várias percepções sobre a Mata da Izidora, adotou-se a 

estratégia de interpretar o discurso contido nas matérias de jornais para entender a visão 

de quem transmite a mensagem, e provavelmente de quem a recebe, para permitir uma 

análise não somente de quem convive e interfere diretamente no local de estudo, mas dos 

outros cidadãos que são também agentes e responsáveis pela realidade da cidade. 

Pontualmente foi realizada uma breve interpretação do discurso jornalístico, dos 

recortes apresentados, com o intuito de abarcar um meio de formação de opinião sobre a 

Mata da Izidora em relação à população de Belo Horizonte que indiretamente influencia 

nas decisões tomadas sobre ela por meio dos gestores públicos que elege e da 

manifestação de intenções sobre as demandas da cidade. 

Buscando descrever as percepções e as relações com a Mata da Izidora por meio 

de entrevistados representativos de seus grupos sociais, a contribuição de Schutz se vê 

pertinente por enxergar a experiência individual como fundamentalmente social e por 

transcender a subjetividade para a intersubjetividade em decorrência da interação no 

processo social. 

As entrevistas foram realizadas com 18 sujeitos representativos para a área de 

estudo. A representatividade foi baseada na identificação de pessoas que, de alguma 

forma, convivem com a área ou influenciam as decisões tomadas sobre a Mata da Izidora. 

Esses sujeitos foram escolhidos a partir do reconhecimento, por estes pesquisadores, dos 

grupos que se relacionam com o local de estudo, sendo eles: ocupações urbanas internas 

(Rosa Leão, Esperança e Vitória); comunidade quilombola Mangueiras; bairros do 

entorno (Jardim Felicidade e Solimões); ocupação urbana no entorno (Novo Lajedo); 

poder público municipal (Secretaria Municipal Adjunta de Planejamento Urbano e 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente); construtora (Direcional); proprietários de 

terrenos na Mata da Izidora (Granja Werneck e Fazenda Bela Vista); e sociedade civil 

organizada (Subcomitê do Onça e Projeto Manuelzão).  

Os sujeitos selecionados foram adultos, entre 20 e 70 anos, de ambos sexos. A 

seleção se baseou em informações, obtidas pelos pesquisadores por meio de contatos 

pessoais e telefônicos, e pesquisas na internet, sobre indivíduos sociais que têm uma 

vinculação mais significativa com a questão investigada, sendo geralmente lideranças nos 

grupos escolhidos, buscando assim refletir as múltiplas dimensões do objeto de estudo a 

partir das falas dos entrevistados. 
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O número de sujeitos escolhidos visou abarcar representantes de cada grupo e 

conhecer bem o objeto de estudo, permitindo que houvesse informações suficientes para 

análise de acordo com a realidade deparada na prática (DUARTE, 2002). Os grupos foram 

definidos pelos pesquisadores de acordo com os critérios de proximidade física com o 

local de estudo e de poder de decisão sobre o uso e ocupação da Mata da Izidora. 

O fechamento do grupo de estudo se deu pela escolha no momento em que as 

informações apresentaram certa repetição ou redundância. De acordo com critérios 

apresentados por Fontanella et al (2008), a decisão levou em consideração: a integração 

de tais dados com a teoria, os limites empíricos dos dados, e a sensibilidade teórica dos 

pesquisadores. 

Posteriormente, foi realizada a análise de conteúdo do material coletado nas 

entrevistas. Além de citações das falas ao longo dos capítulos, apresentadas em itálico e 

alinhadas à direta do texto, e utilizadas para embasar os textos subsequentes, uma das 

disposições desse conteúdo se deu por meio do método das categorias, as quais foram 

relativas aos objetivos específicos da pesquisa, permitindo a classificação e interpretação 

dos elementos de significação constitutivos de mensagem (Bardin, 2011).  

Baseando-se nos tipos de agrupamento propostos pela mesma autora, o critério 

escolhido para dispor e analisar o conteúdo das falas dos entrevistados foi o léxico, que 

permitiu classificar as palavras e frases de acordo com o seu sentido, buscando o elemento 

comum entre elas. Para tanto, as informações foram preparadas, unificadas, classificadas, 

descritas e interpretadas. 

Baseando-se na metodologia de Glesne (1997), foi feita também a transcrição 

poética composta por palavras, trechos e ideias das entrevistas, com pretensão de dar voz 

à Mata por meio dos olhares de quem a permite e de quem a despede, pois “nos poemas 

se manifestam forças que não passam pelos circuitos de um saber” (BACHELARD, 

1979).  

 

Um caminho para o meio 

 

Quase um terço da cobertura vegetal de Belo Horizonte foi perdida em menos de 

30 anos. Guimarães (2010) menciona uma área de 117,32 km² de vegetação na cidade em 

1986, sendo que em 2010 essa área diminui para 82,95 km², estando cerca de metade 
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desta protegida pelo poder público. Quanto à área de estudo, desde 2010 - ano da 

delimitação da área de diretrizes especiais e operação urbana do Isidoro - mesmo 

declarada como área de proteção ambiental, houve perda significativa de vegetação. 

O histórico de ocupação humana da Mata da Izidora remete à segunda metade do 

século XIX, com o casal de lavradores negros Vicência Vieira de Lima e Cassiano José 

de Azevedo, que ali ficaram e tiveram doze filhos. Originalmente, a comunidade fundada 

por Vicência e Cassiano se estabeleceu em uma área de cerca de 387 mil m² (38,7 ha). 

Maria Bárbara de Azevedo, nascida em Santa Luzia em 1863, foi uma das filhas do casal 

e é tida como referência pela criação do Quilombo, de acordo com o Relatório 

Antropológico de Caracterização Histórica, Econômica e Sócio-Cultural do Quilombo de 

Mangueiras (NUQ, 2008). 

Acredita-se que Santa Luzia e Sabará foram os lugares de origem dos primeiros 

trabalhadores negros que habitaram a Mata. Em 1932, a então matriarca do grupo, Maria 

Bárbara, recebeu a doação da gleba onde sua família trabalhava e estava estabelecida 

(FOUREAUX, 2014), decorrente do processo de divisão do Ribeirão da Isidora (NUQ, 

2008). 

De acordo com o relatório da Coordenadoria de Inclusão e Mobilização Sociais 

intitulado “As comunidades tradicionais no espaço urbano: um mapeamento de povos e 

comunidades tradicionais na região metropolitana de Belo Horizonte”, a área ocupada 

inicialmente pelo Quilombo era próxima ao Ribeirão da Izidora, seguindo um longo 

trecho do Ribeirão da Onça até o encontro do córrego Lajinha, e daí seguindo para o 

grande Lajedo.  

O acesso para a comunidade, conhecida como Mangueiras, se dá pelo bairro Aarão 

Reis, km 13,5 da rodovia MG-020. Ela se encontra hoje com 186 mil m² e cerca de 60 

pessoas, 19 famílias e 15 casas, sendo que, em janeiro de 2016 foi reconhecida por meio 

da portaria publicada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

(INCRA). Seus moradores, além de trabalharem na cidade, mantêm algumas atividades 

no terreno como o cultivo de hortaliças, a criação de animais e o uso do fogão a lenha. 

Problemas recentes envolvem a poluição dos córregos aos quais a população 

quilombola tem acesso, em decorrência do adensamento populacional no entorno do 

Quilombo nos últimos anos e da falta de saneamento básico. O Quilombo tem uma 

Associação estruturada desde 2008 e, mesmo com anos de luta por reconhecimento, os 
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equipamentos públicos construídos recentemente na região não o contemplam. Todavia, 

Mangueiras já possui sua certificação pelo Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural 

de Belo Horizonte, pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 

e pela Fundação Cultural Palmares (BIZZOTTO, 2015). 

As terras de Vicência e Cassiano foram divididas entre os herdeiros entre 1928 e 

1932. Conforme o Relatório Antropológico de Caracterização Histórica, Econômica e 

Sócio-Cultural do Quilombo de Mangueiras, durante o processo de divisão, concluído em 

1932, metade do território foi passado à família Werneck (figura 3). De acordo com o 

mesmo relatório, os documentos referentes à aquisição de terras por esta família somente 

informam o fato, mas não esclarecem como se deu a aquisição. Devido à dificuldade de 

acesso aos documentos, somente em 1976 os descendentes de Maria Bárbara conseguiram 

registrar em cartório sua parcela de terra (NUQ, 2008).  

 
Figura 3: Planta da Divisão do Ribeirão da Izidora, 1929. 

 

 
Fonte: Relatório Antropológico de Caracterização Histórica, Econômica e Sócio-Cultural “O Quilombo 

de Mangueiras” (2008). 
 

 

A visibilidade da Mata da Izidora como espaço, e como problema, se deu e se dá 

principalmente pela divulgação midiática. Localizada em uma região historicamente de 

baixo prestígio para a cidade e limítrofe com outro município, raramente ela é conhecida 



  
 

REAPCBH – Revista Eletrônica do Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte, v. 6, n. 6, dezembro de 
2019- ISSN: 2357-8513 

358 
 

por boa parte da população. Seja por intermédio da televisão, rádio, jornais, revistas e 

mídias digitais, o alcance de sua pauta chega mais longe com o auxílio desses meios. 

Quando se diminui a distância entre a Mata e os habitantes de Belo Horizonte, e aumenta-

se a pertinência desse local, a questão passa a ser então os pontos de vista que chegam a 

eles. 

O papel desempenhado pelos meios de comunicação é ativo e continuado na 

construção da agenda social. Gerando a atenção e a pressão popular sobre certas questões, 

influencia na formação de políticas públicas – a mídia não somente aumenta a percepção 

sobre diversos assuntos como molda seu perfil. A mensagem emitida da mídia para o 

público é produto do quê e como é relatado, além de quem relata e do meio de 

comunicação envolvido (HOWLETT, 2000). 

Entretanto, existem limitações que fazem da mídia um agente mediador imperfeito 

na ligação da opinião pública com a formação de políticas, não sendo ela o ator principal 

dessa realização e permitindo essa conexão somente de forma indireta. A escolha de certo 

assunto pela mídia não se dá de forma automática, e várias questões eminentes são 

tratadas de forma inadequadas ou flutuantes, apresentando de maneira, por vezes, 

inapropriada essas questões aos governos (HOWLETT, 2000).  

A mídia tem o poder de formar, conformar e influenciar mentes e corações de 

muitas pessoas, não significando, todavia, que estas sejam sempre passivas. Mesmo os 

indivíduos sendo ativos e agentes nas atividades sociais, os meios de comunicação 

desempenham um papel como se fosse um intelectual orgânico, complexo e contraditório, 

das classes de poder dominantes, e atuam decisivamente sobre a opinião pública, os 

movimentos sociais, os sindicatos e os partidos políticos (IANNI, 1997). 

A fragmentação na cobertura de assuntos ambientais não é uma particularidade do 

jornalismo, mas um reflexo do descompasso entre o conhecimento discutido na academia 

e na administração pública. Na falta de políticas claras e bem difundidas, as questões 

ambientais ficam à mercê de interesses específicos e muitas vezes são divulgadas por 

esforços isolados de profissionais interessados pelo tema (URBAN, 2006). 

Segundo Urban (2006), a escassez de informações relativas ao meio ambiente nos 

meios de comunicação dificulta a formação da sociedade para o entendimento e a 

resolução dos problemas ambientais. Por mais que exista um sentimento coletivo, muitas 

vezes favorável à proteção do meio ambiente, esse se mostra pouco associado à mudança 
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de hábitos e atitudes individuais e à luta coletiva. Geralmente, o receptor da mensagem 

emitida pela mídia fica no papel de crédulo, devido ao marketing verde do governo e das 

empresas; desconfiado, pelas denúncias proferidas pelas organizações não 

governamentais; ou desentendido, por não compreender o jargão científico dos 

pesquisadores. 

Ainda de acordo com a autora citada, é deficitário o fomento de debates locais 

sobre o tema e o enfoque na ligação entre órgãos ambientais e indústrias. Ela aponta 

também que o fato de questões ambientais serem manchetes de jornais quando fruto de 

desastres ou de repercussão internacional gera um isolamento da pauta ambiental. Esta 

não permeia a cobertura diária e se restringe às sessões gerais ou de cidades, sendo raras 

as aparições nas seções de política e economia, as quais realmente subsidiam as decisões 

tomadas. O que pode ser observado no recorte feito das reportagens de jornais impressos 

aqui mostradas, nas quais dentre 24, apenas 3 estavam no caderno de Economia e 1 no de 

Política.  

Considerada nessa pesquisa a mídia impressa e digital, especificamente os jornais, 

consultas ao Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte permitiram a coleta de 

reportagens sobre a região da Mata da Izidora. A seguir são apresentadas as reportagens 

por subperíodos. No período de 2009 a 2011, com tom de descoberta, várias matérias 

pareciam anunciar um novo horizonte para a cidade, como pode ser observado nas 

manchetes e trechos abaixo2:  

                                                           
2 Os recortes de jornais apresentados foram retirados de: Estado de Minas – página 14, caderno Economia, 
10/07/09; O Tempo – página 26, caderno Cidades, 08/03/10; Hoje em dia – página 28, caderno Minas, 
16/03/10; Hoje em dia – página 19, caderno Minas, 17/03/10; Estado de Minas – página 6, caderno Política, 
17/03/10; O Tempo – página 29, caderno Cidades, 17/03/10; O Tempo – página 34, caderno Cidades, 
18/03/10; Estado de Minas – página 27, caderno Gerais, 30/03/10; Estado de Minas – páginas 28/29, 
caderno Gerais, 09/05/10; Estado de Minas – página 28/29, caderno Gerais, 09/05/10; Estado de Minas – 
página 27, caderno Gerais, 28/05/10; O Tempo – página 08, caderno Economia, 10/09/10; Hoje em dia – 
página 23, caderno Minas, 19/09/10; Hoje em dia – página 17, caderno Minas, 21/09/10; Estado de Minas 
– página 23, caderno Gerais, 15/03/11; Estado de Minas – página 24, caderno Gerais, 15/03/11; O Tempo 
– página 10, caderno Economia, 04/05/11; Estado de Minas – página 01, caderno Imóveis, 19/05/11; Estado 
de Minas – página 02, caderno Imóveis, 19/05/11; Estado de Minas – página 22, caderno Gerais, 10/11/11; 
O Tempo – página 24, caderno Cidades, 29/11/11; Estado de Minas – página 27, caderno Gerais, 29/08/13; 
Estado de Minas – página 20, caderno Gerais, 07/08/14; Estado de Minas – página 14, caderno Gerais, 
13/08/14. 
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A partir dos recortes de notícias sobre a região, percebe-se alguns eixos temáticos: 

grande quantia para investimento; valorização de construções civis; promessas de 

modernidade, novidades e resolução de problemas; licenciamento ambiental como 

empecilho; e meio natural como secundário. Considerando a suscetibilidade humana à 

persuasão ideológica exercida pela mídia (KEY, 1993), é clara a mensagem de progresso. 

Uma “fronteira verde” a ser vencida que permitirá ultrapassar os limites do rural. Quando 

se transmite a mensagem de um “paraíso com cidade por todos os lados” parte-se da 

idealização da natureza e da incompatibilidade entre essas duas formas de ocupação do 

espaço. 

Paisagens naturais são constantemente transformadas em paisagens culturais, em 

um ambiente no qual o ser humano encontrou seu lugar significativo dentro da totalidade. 

Na paisagem cultural, as forças naturais são domesticadas e a realidade viva é manifestada 

como um processo ordenado no qual o ser humano participa. A imagem do paraíso sempre 

se deu em um jardim delimitado, lugar onde a natureza é concretizada como uma 

totalidade orgânica. Na paisagem cultural a terra é construída, baseada no cultivo, e esses 

caminhos concretizam o entendimento humano de ambiente natural. Para a pessoa urbana 

moderna seu relacionamento com um ambiente natural se reduz a relações fragmentadas 

(NORBERG-SCHULZ, 1979). 

A chamada para uma “ocupação verde”, que traz a lógica de um modelo de 

urbanização já conhecido e desconexo com a realidade local, e ignora a própria ocupação 

verde exercida pela vegetação, dificulta a assimilação da proposta novidade e 

planejamento “sem precedente”. O não reconhecimento do solo permeável como 

predominante na região, mas sim a “pobreza e falta de estrutura” leva à crença no poder 

do solo impermeável de resolver problemas ainda não resolutos nas demais regiões 

urbanizadas. Outra atribuição dada à urbanização é a de valorização do lugar, retirando 

esse papel do indivíduo e sua coletividade e trocando o significado de imputação de 

valores sociais por valoração monetária.  

Notícias referentes ao período posterior, 2013 em diante, foram obtidas também 

nos sites dos mesmos jornais encontrados no acervo, sendo eles de maior circulação na 

cidade - Estado de Minas, O Tempo e Hoje em Dia. Já essas têm como foco as ocupações 

urbanas situadas na região: 
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A partir de 2013, os olhares, ou as notícias, se voltaram para a situação fundiária, 

bastante concentrada, da Mata, pois houve o surgimento das ocupações Rosa Leão, 

Esperança e Vitória e a discussão de direitos do Quilombo Mangueiras. Como analisado 

por Gomes et al (2015), no ano de 2014 boa parte dos textos e comentários explicitavam 

desacordo com os recentes acontecimentos.  

Em agosto de 2014, os principais jornais da cidade3, previamente citados, 

estamparam em suas páginas as ameaças de despejo dirigidas aos moradores das 

ocupações da Izidora, pois esses haviam aumentado exponencialmente, bem como o 

movimento de resistência. A visibilidade dada às ocupações urbanas foi um fenômeno 

nunca permitido antes pela mídia (BIZZOTTO, 2015).  

 

                                                           
3 Os recortes de jornais digitais apresentados foram retirados, respectivamente, de: postado em 23/09/2014 
11:48 / atualizado em 23/09/2014 12:31 ESTADO DE MINAS; PUBLICADO EM 08/07/15 - 15h19 O 
TEMPO; PUBLICADO EM 14/08/15 - 15h48 O TEMPO; PUBLICADO EM 08/01/17 - 03h00 O TEMPO; 
PUBLICADO EM 17/09/15 - 17h59 O TEMPO; postado em 19/08/2015 16:46 ESTADO DE MINAS; 
postado em 28/09/2016 19:24 / atualizado em 28/09/2016 19:55 ESTADO DE MINAS; PUBLICADO EM 
27/09/16 - 03h00 O TEMPO; PUBLICADO EM 22/06/15 - 15h01 O TEMPO; Alessandra Mendes - Hoje 
em Dia; 15/08/2014 - 08h51 - Atualizado 21h26; Renata Galdino e Gabriela Sales - Hoje em Dia; 
14/04/2015 - 07h58 - Atualizado 05h51; Patrícia Scofield - Hoje em Dia; 14/01/2015 - 08h18 - Atualizado 
03h02; PUBLICADO EM 20/02/16 - 19h42 O TEMPO; PUBLICADO EM 17/03/17 - 21h13 O TEMPO.  
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Nota-se em torno da posse de terras temas como: acordo jurídico sobre o terreno 

quilombola e tentativas conciliatórias sobre reintegração de posse. A recorrência maior 

de matérias em relação às ocupações urbanas e os recursos de persuasão utilizados: 

“proprietários de terreno propõem”, “moradias irregulares”, “invasores” e “despejo”, 

levam a perceber no discurso uma posição de discordância com a atitude e realidade das 

famílias em questão, instigando o leitor a um juízo negativo em relação a causa 

apresentada pela população ali presente.  

Ressalta-se algumas mensagens que emergem das matérias expostas. Quanto à 

temática ambiental, o trecho “não emplacam em BH” traz uma conotação pejorativa à 

proposta de parques lineares que incluem a região do bairro Ribeiro de Abreu, além de 

descreditar uma importante alternativa para o local, a expressão utilizada traz uma 

conotação de responsabilização do parque - como sujeito - por sua implementação e 

efetividade, retirando o foco da problemática do esforço público necessário para que isso 

aconteça. Ainda nessa temática, a manchete “Projeto da PBH ameaça área de preservação 

da Mata do Isidoro” induz o leitor a pensar que a ameaça é recente e resumida ao projeto 

apresentado, sendo que este é apenas mais uma tentativa dentre outras de intervenção na 

área nos últimos anos. Uma questão levantada com a matéria sobre o assassinato de um 

líder local é a relação criada entre ocupação urbana e violência, que incide também na 

região da Mata e alimenta um imaginário de ligação direta entre crimes e lugares tidos 

como ermos ou periféricos.  

Considera-se que o discurso jornalístico dessas matérias apresentadas contém 

objetos discursivos que produzem diversos sentidos, mas a tentativa foi de ressaltar os 

significantes relevantes em relação aos objetivos da pesquisa. Ressalva-se a diferença 

entre  os  recortes  dos  jornais  impressos, que  possuem  uma  materialidade física e um   
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alcance limitado a quem o porta, em contraponto às reportagens dispostas de forma 

digital, que chegam a qualquer pessoa com acesso à internet. Entretanto, 

independentemente do meio de veiculação, os jornais apresentaram em comum as 

temáticas trabalhadas e as ideologias transmitidas.  

Servindo de “pano de fundo”, a Mata virou um “cabo de guerra”. Sendo por um 

lado desmatada com a justificativa de progresso da cidade ou a vítima que seria salva 

pelos técnicos, empresários e poder público; e por outro a bandeira de um convívio 

pacífico e seletivo, no qual famílias tinham permitido a preservação de certas porções por 

não necessitarem do seu espaço ou por precisarem de seus atributos. 

Com base na classificação feita por meio de imagens de satélites dos anos 2010 e 

2017 (figura 4), observou-se mudanças no uso e ocupação do solo na Mata da Izidora. A 

partir das áreas delimitadas pela classificação foi possível estimar a variação ocorrida na 

região. Houve aumento da agricultura, em 0,2%, e da ocupação/urbanização da área, em 

15,9%. Por outro lado, observou-se a diminuição de campo/pastagem, em 6,2%, e das 

áreas com maior densidade de vegetação, em 10%, esta última correspondendo a um 

desmatamento de 936.396 m². 

 
Figura 4: Diferenças no Uso e Ocupação do Solo da Mata da Izidora entre 2010 e 2017. 
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Fonte: elaborado a partir de PRODABEL e Google Earth. 

Após a IV Conferência Municipal de Política Urbana, realizada em 2014, a Mata 

da Izidora foi incluída, em sua totalidade, como uma das áreas definidas para ser 

conservada nas Categorias Complementares de Interesse Ambiental. O que demonstra um 

descompasso entre o que se propõem para área e o que realmente está acontecendo com 

ela. 

Mesmo com a pretensão da administração pública, seus esforços não foram 

suficientes para impedir as ocupações urbanas ocorridas em 2013 na área da Mata, ou 

para viabilizar o empreendimento previsto para a região. De qualquer maneira, a 

tendência de supressão da cobertura vegetal está se fazendo presente nos terrenos 

privados da Mata da Izidora, por meio do modelo arcaico de ocupação urbana voraz e 

desregulada. 

As possibilidades de coexistência com a Mata da Izidora levantadas a partir das 

entrevistas, e também de experiências e anseios relativos a outras áreas verdes urbanas, 

apontaram para as potencialidades e desafios do passado, presente e futuro da área.  

A partir das vivências e falas dos diversos atores vislumbrou-se as possibilidades 

de coexistência com a Mata da Izidora. Foi possível perceber um anseio por áreas verdes 

preservadas, por vezes relacionadas com parques municipais. Porém, apesar de muito 

relevante na cidade, essa categoria não proporciona a integração do ambiente rural ao 

urbano por não permitir certas atividades em seu interior e por incentivar, 

majoritariamente, uma postura contemplativa da natureza, mantendo assim a distância 

entre seres humanos e o meio circundante. 

É trazida, por fim, a proposta de uma categoria de unidade de conservação que 

talvez se mostre como uma alternativa adequada para o desenvolvimento sustentável da 

região, e, por extensão, da cidade. Realizou-se uma sistematização das falas referentes ao 

assunto relacionando-as com os objetivos de uma Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável (RDS) previstos na legislação (SNUC), categoria identificada como a mais 

plausível para acatar os anseios dos entrevistados.  

As falas relativas ao primeiro inciso que se refere à visitação pública, 

apresentaram possibilidades de convivência da população com o local que, mesmo com 

maneiras diversificadas, prezam pelo lazer. Quanto ao segundo inciso, a partir da 

percepção da relevância do conhecimento sobre a área, os entrevistados citaram 
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oportunidades condizentes com a educação ambiental e, consequentemente, com o 

incentivo à pesquisa científica na Mata. Essa pode contribuir tanto para a conservação de 

sua biodiversidade, quanto para a melhoria das relações entre os moradores e seu meio, 

além de ampliar o alcance da importância da Mata para outros habitantes. Em relação ao 

terceiro inciso, levantamentos dos potenciais já existentes no lugar, culturais e naturais, 

devem ser levados em consideração para a manutenção do equilíbrio dessa floresta 

urbana. O quarto inciso foi relacionado às atividades realizadas anteriormente e 

atualmente na área que podem ser geridas de forma sustentável. 

A possibilidade de preservação da natureza juntamente com a utilização do espaço 

para interações como o turismo ecológico, pesquisa científica, educação ambiental, 

cultivo de hortaliças e extração de produtos madeireiros e não madeireiros de forma 

moderada pode permitir uma aproximação do dito universo rural com o urbano e 

ressignificar uma dicotomia previamente imposta e aparentemente incompatível. 

 

Antes de ir 

 

O desenvolvimento deste trabalho - desde a apresentação da área de estudo até a 

proposição final para a conservação da natureza que ali se encontra - buscou seguir o 

paradigma da geografia contemporânea, que segundo Souza (1994), trata de uma 

geografia da interação espacial, a qual é mais da situação do que do sítio, pois este a cada 

dia é mais sítio social.  

Consequentemente, a proposição de uma Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável, no que vigora da Mata da Izidora, está em consonância com o dito por 

Acselrad (2001), no qual o espaço constituído pela superposição de múltiplos territórios, 

composto de diversos atores sociais, permitirá que um desenvolvimento democrático 

expresse a diversidade de leituras e projetos contra uma exploração dos recursos naturais 

abusiva e uma homogeneização das formas socioculturais.   

Acredita-se que a transcendência individual das preocupações referentes à 

sobrevivência e à satisfação pessoal para causas coletivas e ambientais se dá por meio de 

vivências participativas e educativas que permitam a percepção e a apropriação do espaço 

comum como pertinente e essencial. Desta maneira, a preparação de Belo Horizonte para 
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o convívio com uma floresta urbana passa por uma gestão pública e valores 

socioambientais que levem ao respeito de diferentes formas de vida. 

A contradição contida na expressão floresta urbana se dá pela rigidez na dicotomia 

campo e cidade. Está também nas proposições extremistas de intervenções urbanas que 

não consideram as necessidades socioambientais. Esta pesquisa se deparou com uma 

situação de diferentes verdades sobre um espaço dito natural dentro da selva de pedras, e 

também com a dificuldade de se compreender a complexidade da realidade, que é o 

desafio moderno. 

Foi constatado que a floresta está indo embora da cidade. Mas será que se despede 

de vez? Ou avisa que é hora de ressignificar sua presença sem rótulos urbanos ou rurais? 

A aposta em uma Reserva de Desenvolvimento Sustentável para a Mata da Izidora se 

baseia na hipótese de que a sobrevivência de fragmentos florestais urbanos está 

condicionada à coexistência destes com as diversas apropriações sociais do território. 

Portanto, Morin (2013, p.26) complementa: “a complexidade favorece a ação, pois dá a 

medida dos verdadeiros riscos e das verdadeiras oportunidades”. 

Diante da diversidade de materiais e mídias disponíveis e análises possíveis, as 

escolhas de abordagens deste trabalho pretenderam mostrar a vastidão e enredamento de 

fatores e agentes que atuam sobre um determinado tema. O processamento das 

informações vividas pelas pessoas e transmitidas entre os habitantes de uma cidade passa 

por distintos canais. Almeja-se incentivar outras pesquisas a se aprofundarem nas 

possibilidades de interpretações de outros tipos de meios de comunicação que contribuam 

para a formação de opinião pública e novas formas de abordagens e análises sobre a 

percepção social da natureza na cidade. 

Espera-se com este trabalho contribuir com os estudos sobre florestas urbanas e 

com a elaboração de políticas públicas, e outras iniciativas populares, a favor da 

conservação e do convívio com a natureza na cidade. Anseia-se que este epitáfio possa, 

apenas, narrar o início dos atos heroicos da floresta na cidade e não cravar em lápide o 

fim de sua presença. 
Começaram a me despedir 

Abriram a porta 
Sem aparente sentir 

 
Juntei seus pertences 

encaixotados 
seriam presentes 

 
Dei licença 

para quem morar 
era carência 

 
Abriguei gente, 

cavalo e beija-flor 
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Abracei meus córregos 
de águas corredor 

 
Clarearam meu chão 

O sol aproximou 
Meu verde desbotou 
Tamanha resignação 

 
Sustento 

comida que brota 
ar em movimento 

 
 
 

Posso não ser posto 
de saúde 
Sou poço 

 
Via 

talvez seria 
não fossem sozinhos 

meus caminhos 
 

Secura 
Espanta 
Frescura 
Acalanta 

 
Isidoro 

Irrisório berra 
Izidora 

Mãe terra 
 

Estou na corda bamba 
o fio da navalha 

a linha da lei 
o canto de umbanda 

 
Digo 

Resisto 
Se me quiserem 

Reexisto 
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O ARQUIVO NA SALA DE AULA 

 

Proposta 1 

 

 

 

Autora: Rafaela Carvalho da Silva 

Estudante de graduação em licenciatura em História na UFMG (Universidade 

Federal de Minas Gerais), FAFICH (Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas) 

 

Nível de ensino: Fundamental – Séries Finais - 6° ao 9° ano 

 

 

Tema: O Ribeirão Arrudas na paisagem urbana de Belo Horizonte: mudanças ao 

longo do tempo e seu processo de canalização 

Disciplina: História/Geografia  

Interdisciplinaridade: História,Geografia 

Transversalidade: Meio ambiente, preservação dos rios em Belo Horizonte, 

mobilidade urbana, urbanização 
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Descrição sumária do(s) documento(s): 

 

Documento 1 

Título: Ribeirão Arrudas em leito natural. Ao fundo a ponte da Avenida Araguaia, atual 

Francisco Sales. 1910 

Gênero: Iconográfico (formato: fotografia)  

Instituição de guarda: 

Museu Histórico Abílio Barreto – Fundação Municipal de Cultura Notação do 

documento: BH.ALB.06/001 
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Documento 2 

Título: Planta cadastral da Gestão JK, 1942. 

Gênero: cartográfico (foramto: planta) 

Instituição de guarda: Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte – Fundação 

Municipal de Cultura. 

Notação do documento: AJ.19.01.02-0013. Fundo: SMARU (Secretaria 

Municipal Adjunta de Regulação Urbana) 
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Documento 3 

Título: Estragos causados pelas chuvas. Avenida dos Andradas. À esquerda escola 

de Engenharia da UFMG. 1963 

Gênero: Iconográfico (formato: fotografia) Instituição de guarda: 

 Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte – Fundação Municipal de Cultura 

Notação do documento: Fundo: ASCOM (Assessoria de Comunicação Social do 

Município). Lista 00000. Imagem nº 2802 
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Documento 4 

Título: Ponte sobre o Arrudas na área da Praça da Estação, após enchente. 1980  

Gênero: Iconográfico (formato: fotografia)  

Instituição de guarda: Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte – Fundação 

Municipal de Cultura Notação do documento: Fundo: SUDECAP (Superintendência de 

Desenvolvimento da Capital). 1980 
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Documento 5 

Título: Arrudas desaparecerá do centro. 2005 Gênero: Textual (formato: jornal)  

Instituição de guarda: Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte – Fundação 

Municipal de Cultura 

Notação do documento: O Tempo, Belo Horizonte, 14/07/2005. Caderno Cidades. 

Acervo APCBH, Clippings – Sala de Consultas (Pasta Rio Arrudas/Bulevar). 
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Objetivos da atividade: 

 

Por meio da análise dos documentos citados, a intenção é que os alunos consigam 

identificar um dos pontos do processo de urbanização da cidade de Belo Horizonte: a 

canalização dos rios, principalmente na região central, com foco no Ribeirão Arrudas. 

Considerando que o público-alvo são crianças, muitos podem sequer saber que as ruas e 

avenidas pelas quais transitam rotineiramente escondem rios e córregos que foram 

canalizados. Diante disso, a atividade se mostra importante por proporcionar um 

conhecimento mais amplo da cidade, desenvolvendo uma melhor noção de cidadania. 

Além disso, destacando as diferentes datas das fontes utilizadas, pode-se adotar uma 

abordagem histórica, permitindo aos alunos reconhecer o processo das mudanças na 

paisagem urbana ao longo do tempo, identificando as possíveis motivações, e 

relacionando a questão do Arrudas com os demais acontecimentos históricos do período 

abordado. Também será possível que os estudantes desenvolvam a habilidade de 

interpretar documentos e diferentes fontes históricas. Portanto, de modo geral, com essa 

atividade será possível trabalhar questões relacionadas ao meio ambiente, à urbanização 

e a momentos da história de Belo Horizonte, evidenciando a relação da cidade com os 

rios. 

 

 

Procedimentos/estratégia de ensino: 

A princípio, é preciso fornecer noções básicas de como se “lê” um documento 

histórico, levando os estudantes a questionarem que tipo de documento é aquele (qual o 

seu gênero), quando foi produzido, por quem, para que, com qual objetivo, e demais 

perguntas que o professor julgar serem pertinentes. As respostas podem ser anotadas pelos 

alunos ou no quadro, pelo professor. 
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Em seguida, pode-se também levantar uma discussão sobre quais são as diferenças 

básicas entre esses tipos de fontes (fotografia, planta e jornal), ainda desenvolvendo a 

discussão de como se deve interpretar um documento junto aos alunos. Essa etapa é 

importante porque o uso de documentos em sala de aula pode ser uma novidade para os 

alunos do Ensino Fundamental, daí a necessidade dessa introdução. Na sequência, é 

importante que os alunos organizem os documentos em uma ordem cronológica, visto que 

identificar o processo de canalização do Rio Arrudas é parte do objetivo dessa atividade. 

 

Sobre o Documento 1, pode-se orientar que os alunos imaginem como era a vida das pessoas 

que viviam naquela região, com as perguntas: 

 

- Como vocês acham que era esse rio? Tinha peixes? Será que as pessoas pescavam 

ou nadavam nele? 

- Como viviam as pessoas que moravam em suas proximidades? Com o  que 

trabalhavam? O que faziam em seu tempo livre? 

- Qual a importância o rio tinha na rotina das pessoas? 

 

Com o Documento 2, o professor deve explicar por quais motivos o traçado da cidade foi 

feito de forma tão retilínea, evidenciando como o curso original do rio foi modificado para 

acompanhar o projeto da cidade, questionando: 

 

- Vocês acham que esse é o curso natural do Ribeirão Arrudas? 

- Por que ele foi modificado? 

- Quais consequências essa modificação provocou na região central de Belo 

Horizonte e no ecossistema do rio? 

 

Os Documentos 3 e 4 podem ser trabalhados juntos, de modo que os alunos identifiquem 

a região retratada, a partir de questões do presente, como: 
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- Qual a importância da região da Praça da Estação? Qual a história desse local? 

- Vocês costumam frequentar ou transitar pela Avenida dos Andradas? Sabiam que 

tem um rio coberto sob essa avenida? 

- Quais modificações na paisagem vocês conseguem identificar? 

- A existência do Arrudas ainda influencia a rotina de quem frequenta essa região? Se 

sim, como? 

Com o Documento 5, estratégias um pouco diferentes podem ser empregadas, levando 

os estudantes a observarem: 

- Quais informações aparecem em destaque na página do jornal, e por quais motivos? 

- Qual a relação da foto que aparece na reportagem com os documentos que já foram 

trabalhados? 

- Quais são os motivos apresentados para que o Arrudas fosse coberto nas áreas 

mencionadas e quais benefícios a obra iria proporcionar? 

 

Considerando que a reportagem foi publicada em 2005, seria interessante que os 

alunos analisassem quais expectativas com a obra se concretizaram, quais foram 

frustradas e demais impactos gerados, de modo a aproximar esse estudo geográfico e 

histórico da realidade atual dos estudantes. Uma possibilidade de trabalho, que poderia 

inclusive ser uma das avaliações aplicadas pelo professor, seria uma pesquisa realizada 

pelos alunos, por meio de entrevistas com comerciantes da região da Praça da Estação 

(visto que são esses trabalhadores entrevistados no documento analisado), de modo a 

identificar se a cobertura do Arrudas realmente gerou os benefícios esperados, e qual a 

relação dessas pessoas com o rio. 

Por fim, para a conclusão da atividade, os alunos podem discutir como a paisagem 

foi se modificando naquela região. As perguntas finais podem ser: 

 

- Quais problemas foram de fato resolvidos com a cobertura do Arrudas nessa região? 

- Outros problemas foram gerados? 

- Como está a questão da mobilidade urbana na Avenida dos Andradas?  A cobertura do 

Arrudas contribuiu em algo? 
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- O que poderia ser feito para melhorar a rotina de quem transita naquela região?  

 

O professor pode avaliar, mesmo que de forma oral, se os alunos conseguiram identificar 

e organizar mentalmente as mudanças ocorridas ao longo do tempo com o Ribeirão 

Arrudas, suas motivações e impactos gerados. Afinal, esse é o objetivo da atividade, que 

os estudantes percebam que o espaço urbano de Belo Horizonte nem sempre foi como é 

hoje, que tudo é um processo, conhecimento esse que contribui para o melhor 

entendimento de muitos conteúdos trabalhados nas disciplinas de Geografia e História. 

 

Referência: 

BORSAGLI, Alessandro. Rios invisíveis da metrópole mineira / Alessandro Borsagli. -- 

Belo Horizonte: Ed. do Autor, 2016. 
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O ARQUIVO NA SALA DE AULA 
 

Proposta 2 
 
 

 
Autora: Carolina Marotta Capanema, Doutora em História pela UFMG, professora da 
Universidade do Estado de Minas Gerais 
 
Nível de ensino: Médio  
Tema: A invisibilidade das mulheres nas fotografias da Comissão Construtora da Nova 
Capital (1894-1896) 
Disciplina: História 
Interdisciplinaridade: Sociologia, Artes 
Transversalidade: Relações de gênero, ética, cidadania  
 
Descrição sumária do(s) documento(s): Fotografias do Acervo da Comissão 
Construtora da Nova Capital (CCNC) produzidas entre os anos de 1894 e 1896, período 
de planejamento e construção da cidade de Minas [hoje Belo Horizonte], inaugurada em 
1897. 
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Documento 1 
Título: Casa 176 
Gênero: Iconográfico / formato: fotografia  
Autoria: sem referência 
Instituição de guarda: Museu Histórico Abílio Barreto – Fundação Municipal de Cultura 
Notação do documento: CCFot1896 013  
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Documento 2 
Título: Altos Funcionários da Comissão  
Gênero: Iconográfico / formato: fotografia  
Autoria: João Salles (membro do Gabinete Fotográfico da CCNC) 
Instituição de guarda: Museu Histórico Abílio Barreto – Fundação Municipal de Cultura 
Notação do documento: CCFot1897 007  
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Documento 3 
Título: Entrada da Chácara do Sr. Dr. Aarão Reis  
Gênero: Iconográfico / formato: fotografia  
Autoria: Gabinete Fotográfico da CCNC 
Instituição de guarda: Museu Histórico Abílio Barreto – Fundação Municipal de Cultura 
Notação do documento: CCALB01 009  
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Documento 4 
Título: Casa Comercial do Sr. Cândido de Araújo  
Gênero: Iconográfico / formato: fotografia  
Autoria: Atribuída a João Salles 
Instituição de guarda: Arquivo Público Mineiro – Secretaria de Estado da Cultura 
Notação do documento: SA2 003 005  
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Documento 5  
Título: [Residência de Hermillo Alves]  
Gênero: Iconográfico / formato: fotografia  
Autoria: Raimundo Alves Pinto (fotógrafo da CCNC) 
Instituição de guarda: Arquivo Público Mineiro – Secretaria de Estado da Cultura 
Notação do documento: SA2 004 008   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Objetivos da atividade:  

O principal objetivo da atividade é mobilizar a apreensão da fotografia como 

“evidência histórica” (BURKE, 2017, p.17), bem como de representação do real, e não 

reprodução do real, desarticulando a ideia que predomina no ensino tradicional e em 

muitos livros didáticos de que as imagens fotográficas estariam mais próximas da 

“realidade” ou “ilustram” um processo histórico. Nesse sentido, pretende-se contribuir 

para a formação de um pensamento crítico em relação à produção imagética do passado, 

trazendo a discussão para o presente, na medida em que se propõe “pensar 

historicamente” sobre o tema, ou seja, beneficiar-se do raciocínio da ciência histórica para 



 
 
 

   
 

 
REAPCBH – Revista Eletrônica do Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte, v. 6, n. 6, dezembro de 
2019- ISSN: 2357-8513 

389 
 

pensar a vida prática (CERRI, 2011, p.61). No caso desta proposta pedagógica, em 

específico, as reflexões centram-se em torno da pouca representatividade de figuras 

femininas nas fotografias produzidas pela Comissão Construtora da Nova Capital, 

instituição responsável por planejar e conduzir as obras de construção da atual capital do 

estado de Minas Gerais. As fotografias analisadas foram produzidas entre 1894 e 1896 e 

esta proposta visa compreendê-las como produtos das relações sociais daquele período, 

buscando pontuar e refletir sobre as características históricas que determinaram o 

apagamento ou a pouca representatividade das mulheres naquelas imagens.  

 
Procedimentos/estratégia de ensino:  

 As disposições que movem esta proposta pedagógica sustentam-se em duas 

problematizações: a primeira diz respeito ao uso de fontes no ensino de história, 

especificamente as fotografias, e a segunda refere-se à inserção da discussão sobre a 

(pouca) representatividade feminina em documentos históricos, consequentemente na 

historiografia e na história ensinada. Neste caso, a reflexão será instrumentalizada pelas 

fotografias da Comissão Construtora da Nova Capital produzidas nos últimos anos do 

século XIX. 

 No que se refere ao primeiro ponto mencionado, alinho-me às perspectivas de 

Pereira e Seffner (2008, p.119-120), segundo as quais “ensinar história na escola significa 

permitir aos estudantes abordar a historicidade das suas determinações socioculturais, 

fundamento de uma compreensão de si mesmos como agentes históricos e das suas 

identidades como construções do tempo histórico”. Nesse sentido, acredita-se que, ao 

abordar questões postas pelo olhar do presente sobre o passado por meio da análise de 

fontes históricas, o ensino de história possa incitar a reflexão sobre os papéis de alunas e 

alunos na sociedade, bem como torná-los/las capazes de produzir opiniões e propor 

soluções para os problemas do seu tempo. A análise crítica de documentos históricos pode 

contribuir, dessa forma, para a formação de sujeitos ativos e reflexivos.  

 No que se refere ao segundo tópico assinalado, pretende-se “desnaturalizar” o 

ocultamento ou a marginalização da participação de mulheres nos processos históricos, a 

partir do entendimento de que as imagens são produtos históricos, determinados por 

questões postas em seu tempo de realização. No caso das fotografias produzidas no 
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período de fundação da nova capital mineira, o silenciamento das mulheres nas 

fotografias que registram aquele processo se deve essencialmente ao cruzamento de dois 

fatores: 1. Os objetivos que moviam os fotógrafos da Comissão Construtora, que tinham 

como foco documentar o “progresso” e as obras que dariam origem à cidade; 2. Os 

espaços sociais ocupados por mulheres naquele período, geralmente restritos ao âmbito 

doméstico ou de pouca visibilidade pública. Ou seja, os espaços que foram privilegiados 

nas fotografias, não eram ocupados fundamentalmente por mulheres, o que ocasionou na 

inexpressividade do gênero feminino nas fotografias. 

 Michelle Perrot (2005, p.9-12) destaca o notável vínculo entre a carência de traços 

deixados pelo passado sobre a atuação das mulheres em documentos e memórias e a 

produção histórica, na configuração do que chama de “oceano de silêncio” sobre a história 

das mulheres. Por muito tempo, elas foram “esquecidas” pela história como se estivessem 

“fora dos acontecimentos”, como se não tivessem participado dos processos históricos 

devido ao exíguo registro de suas atividades, o que também nos remete à marginalização 

ou desvalorização das atividades femininas.  

 Assim como os atuais estudos sobre as relações de gênero propõem, esta atividade 

pedagógica pretende situar o debate sobre a invisibilidade da participação feminina na 

construção da cidade no âmbito social, pois é nele que se constroem e se reproduzem as 

relações entre os sujeitos. Nos discursos do passado, que em muito sobrevivem no 

presente, as justificativas para as desigualdades eram buscadas nas diferenças biológicas 

entre homens e mulheres, como se houvesse uma “essência” genuinamente masculina e 

feminina que determinasse seus comportamentos. Esta proposta, ao contrário, visa incitar 

a reflexão sobre essas diferenças como arranjos sociais, como parte de um processo 

histórico em que as condições de acesso aos recursos da sociedade são definidas pelo 

próprio jogo social, bem como pelas representações que se fazem de cada grupo 

(LOURO, 2013, p.26).  

 Neste trabalho, o conceito de invisibilidade está atrelado a pouca 

representatividade quantitativa nas fotografias, bem como aos papéis secundários 

assumidos nas imagens apresentadas. As fotografias que são focos deste estudo pertencem 

ao banco de dados do acervo da CCNC disponibilizado on line pela Prefeitura Municipal 
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de Belo Horizonte.1 Para embasar o argumento que enfatiza invisibilidade das mulheres 

nas fotografias da CCNC foram analisadas todas as imagens fotográficas presentes no 

acervo, com o intuito de estabelecer uma perspectiva relacional entre os gêneros naquelas 

representações, e selecionadas apenas algumas.  

 Nas imagens selecionadas é possível perceber que as mulheres representadas não 

ocupam lugares de destaque nas atividades de construção da nova capital. Elas estão 

ausentes no documento 2, em que são apresentados os “altos funcionários da Comissão” 

e no documento 4, que representa uma casa comercial, sendo representadas como 

trabalhadoras domésticas (documento 1), damas pertencentes às elites (documento 3) e 

senhoras em seu âmbito familiar (documento 5).2 

 Apesar de estudos sobre Minas Gerais no século XIX apontarem que havia um 

número significativo de mulheres que eram chefes de domicílio ou exerciam ofícios 

variados, tais como rendeiras, costureiras, bordadeiras e fiandeiras, pouca ênfase é dada 

a atuação do gênero feminino nos debates sobre os papéis assumidos por mulheres nos 

centros urbanos (VEIGA, 2009, p.30). Mas, no mercado produtivo as mulheres 

geralmente estavam vinculadas a ofícios, como os citados acima, identificados com certas 

características atribuídas ao “feminino”, como delicadeza, paciência, cuidado (MATOS; 

BORELLI, 2013, p.127-8). Esta é uma das questões que podem ser trabalhadas nesta 

proposta pedagógica: é possível delinear características inerentes ao gênero feminino ou 

masculino? 

 Para compreender a fotografia como fonte de conhecimento histórico e não como 

reprodução de uma dada realidade, sugere-se, com base em Bittencourt (p.366-8), o 

delineamento de uma metodologia específica de análise de cada imagem que tenha como 

base algumas premissas, a saber: 1. A identificação do/a fotógrafo/a ou 

empresa/instituição que produziu a foto. Afinal, as fotografias são produzidas por sujeitos 

que, por trás de uma aparente neutralidade, manipulam diversos aspectos que formam a 

imagem, tais como: a escolha do espaço, das pessoas e das posturas adotadas por elas, a 

                                                 
1 http://www.comissaoconstrutora.pbh.gov.br/ 
2 Sobre os papéis específicos atribuídos às mulheres há uma vasta bibliografia, citam-se aqui alguns textos 
introdutórios sobre o tema, que poderão ser utilizados em consonância com a interpretação das imagens: 
Scott, 2013; Hahner, 2013; Miguel e Rial, 2013; Nepomuceno, 2013. 

http://www.comissaoconstrutora.pbh.gov.br/
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luminosidade, o destaque a determinados ângulos dos objetos e das pessoas 

representadas, bem como o próprio ângulo da câmera; 2. A importância do formato das 

fotos (por exemplo, cartões postais), pois contribui para o entendimento dos objetivos que 

levaram à sua produção (se foi para atrair turistas, para documentar algo, para vender 

apenas, etc.); 3. Deve-se perguntar o que está sendo fotografado, para se compreender por 

que e para que as fotografias foram feitas. Uma foto sempre é produzida com uma 

determinada intenção. 

 No caso das fotografias analisadas, sua produção está diretamente vinculada à 

Comissão Construtora da Nova Capital que desde sua fundação possuía em sua estrutura 

um Gabinete Fotográfico que tinha como principal missão documentar a construção da 

capital. De acordo com Bartolomeu (2003, p.38-39), registrar grandes obras de 

engenharia era tarefa bastante usual no século XIX, quando a fotografia passou a ser um 

dos principais instrumentos de difusão dos avanços científicos e realizações de vulto das 

sociedades ocidentais, devido à valorização das tecnologias desenvolvidas no período. 

No contexto da construção da nova capital, a fotografia teve como principal função 

produzir representações sociais e simbólicas daquele espaço urbano, dando visibilidade 

aos ideais de modernidade que norteavam a construção da cidade. Pretendia-se 

documentar o que se supunha como “avanço”/“progresso”, materializado nas imagens de 

uma cidade que se queria representar como “moderna” e, portanto, digna de sediar o 

governo do estado de Minas naquela república irrompida em fins do século XIX. As 

fotografias foram produzidas, assim, em um momento de afirmação das cidades como 

locus da modernidade e do progresso (BELO HORIZONTE, 2014, p.25) 

 As fotografias focalizadas nesta proposta pedagógica destacam também as 

imagens do antigo arraial que foi praticamente destruído para abrigar a nova cidade 

planejada. Nesse caso, as representações fotográficas documentavam o “atraso” para 

enfatizar o que estava por vir. São representadas as “precárias” ruas do arraial, as cafuas, 

bem como as casas comerciais, residências daqueles que tinham se instalado no local para 

participar da construção da capital e os componentes da Comissão Construtora. Nos 

primeiros anos da capital já inaugurada, muitas fotografias foram reproduzidas em álbuns 
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e cartões postais que pretendiam levar para outros recantos a imagem de uma cidade 

moderna (BARTOLOMEU, 2003, p.38). 

 Para colocar em prática a presente proposta, deve-se assumir a proposição de uma 

“situação-problema” (BITTENCOURT, 2011, p.330), ou seja, os/as alunos/as serão 

responsáveis por estabelecer o “problema” da aula a partir de uma primeira análise das 

fontes históricas apresentadas. A seguir, expõem-se de forma numerada os passos a serem 

seguidos: 

1. Inicialmente, é necessário que o/a professor/a faça uma explanação introdutória 

explicando o momento histórico e o local em que as imagens foram produzidas: Cidade 

de Minas, entre 1894 e 1896, acervo da Comissão Construtora da Nova Capital. 

2. Em seguida, as fotografias devem ser apresentadas aos alunos e alunas na ordem 

exposta acima, de 1 a 5, e, então, algumas perguntas podem ser colocadas, tais como as 

que se sugere, entre outras: Em que contexto as fotografias foram produzidas? Quem são 

as personagens representadas?  

3. Após os primeiros questionamentos, seguem-se, dependendo do encaminhamento dado 

pelas respostas dos/as alunos/as, perguntas mais específicas sobre o tema trabalhado: Que 

papel as personagens das fotos parecem exercer? Há distinção entre os gêneros no que se 

refere ao papel social representado?  

4. Em seguida, novas perguntas: qual parece ser o papel atribuído às mulheres 

representadas nas fotos em relação aos homens? Quem seriam essas mulheres no que se 

refere ao seu papel social (ex: donas de casa, empregadas domésticas, esposas ou “filhas” 

das elites)? 

5. Nesse momento, solicita-se que alunos e alunas identifiquem os locais em que cada 

fotografia foi tirada (comércio, parque, rua, etc.) e proponham relações interpretativas 

entre os espaços e os papéis exercidos por cada gênero. É possível identificar papéis bem 

delimitados para mulheres e homens ou parece ser algo fluido? 

6. O que significa a rigidez de modelos sociais segundo uma divisão de gêneros? No 

passado, os modelos eram os mesmos do presente? Aqui alunos e alunas podem começar 

a se identificar como sujeitos dos processos históricos, sujeitos que percebem que 

alterações nos papéis sociais acontecem. Nesse sentido, uma explanação sobre as relações 
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entre o movimento feminista e a aquisição de direitos jurídicos pelas mulheres pode ser 

introduzida como exemplo3 

7. Quantitativamente, como é a representatividade feminina nas imagens apresentadas? 

O número reduzido de mulheres é indicador de algo? Nesse momento, o objetivo é 

introduzir a ideia de imagem como representação e não como “realidade”, bem como 

refletir sobre a intencionalidade e os motivos que deram origem às fotos, pois o número 

exíguo de mulheres nas fotografias não equivale diretamente ao número de mulheres 

presentes naquela sociedade. As fotografias da CCNC foram produzidas com o intuito de 

documentar as obras de construção da nova capital, bem como contrastá-las com a suposta 

“decadência” do antigo “arraial” que seria destruído para abrigar a capital. A 

“invisibilidade” das mulheres nas fotografias significa sua ausência naquele espaço? Ou 

a definição dos espaços a serem fotografados também interfere no que será representado? 

Nesse momento, o professor ou professora pode fazer comparações com espaços e 

momentos atuais em que a presença do gênero masculino ou feminino ainda é mais bem 

demarcada em espaços específicos. Naquele momento, se a fotografias tivessem sido 

tiradas no interior das casas, em alguns espaços industriais (como de produção têxtil), 

etc., quais seriam as imagens retratadas? Seriam as mesmas? 

8. Daí em diante segue-se um debate livre sobre associações entre os papéis assumidos 

por homens e mulheres no passado e no presente, bem como sobre a ideia de que imagens 

são apenas representações do real, e não reproduções do real.  
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REAPCBH pergunta: Quais as intervenções para os rios da cidade já estavam 

planejadas pela Comissão Construtora da Nova Capital? As intervenções foram 

inspiradas em algum modelo? Como ocorreram essas intervenções? 

 

Alessandro Borsagli responde: Diretamente não, uma vez que a CCNC realizou nos 

anos de 1896 e 1897 apenas intervenções pontuais no ribeirão Arrudas, em frente à 

Estação Ferroviária e no trecho do córrego do Acaba Mundo próximo a Matriz da Boa 

Viagem. A Comissão havia deliberado que as obras deveriam abranger apenas a parte 

necessária para atender a área delimitada para ocupação, devendo o restante ser 

construído à proporção que a cidade fosse se desenvolvendo, evitando-se assim um 

empate de recursos do Estado em obras nas seções não ocupadas. No entanto, na Planta 

da Cidade de Minas apresentada pela CCNC no ano de 1895 é claramente visível o 

rompimento entre a cidade planejada e alguns dos afluentes da margem sul do Arrudas 

que, apesar da sua importância para a escolha do sítio, não foram levados em 

consideração. Uma importante observação deve ser feita, o ribeirão Arrudas foi inserido 

no tecido geométrico planejado, como um importante elemento de referência geográfica 

na paisagem urbana da nova capital de Minas, ao mesmo tempo em que o perímetro 

delimitado pela CCNC foi locado na porção do sítio compreendido entre as serras do 

Curral e da Contagem. Ou seja, ainda que atualmente cobertos, urbanizados ou 

condicionados à racionalidade da CCNC, os elementos naturais foram importantes não só 

para a escolha do sítio, mas também para o planejamento da nova capital. 

As intervenções só ocorreram três décadas após a inauguração da capital, de 

acordo com o traçado apresentado na planta de 1895, ou seja, os cursos d’água foram 

retificados e canalizados para as vias previamente planejadas pela CCNC, exceção feita 

ao vale do córrego do Leitão, que recebeu três novas vias para comportar o canal 

projetado (ruas Marília de Dirceu, Barbara Heliodora e Padre Belchior), vias estas que 

não existiam no projeto original. Nesse contexto é importante observar que os primeiros 

projetos de intervenção foram elaborados pelas administrações municipais amparadas 

pelo Estado e não pela CCNC, ao mesmo tempo em que as intervenções apresentavam 

clara influência europeia, uma vez que as obras de canalização/saneamento foram 
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acompanhadas de embelezamentos que proporcionavam a cidade ares de uma 

“modernidade” que era completada com os edifícios ecléticos e com a arborização urbana. 

REAPCBH pergunta: Quando se inicia a canalização dos cursos d’água na região 

suburbana de Belo Horizonte e quais foram as medidas adotadas? 

 

Alessandro Borsagli responde: As intervenções se iniciaram no ano de 1929, com a 

canalização dos metros finais do córrego do Pastinho, em frente ao antigo almoxarifado 

da Prefeitura na Lagoinha, no contato das zonas urbana e suburbana. É importante 

observar que a canalização dos córregos suburbanos realizados no período esteticamente 

se difere das intervenções realizadas no trecho urbano inserido na Avenida do Contorno, 

uma vez que, exceção feita a porção do córrego do Pastinho canalizado entre os anos de 

1935 e 1937, os demais cursos d’água suburbanos (córregos da Lagoinha, Pastinho e 

Pintos) foram canalizados em seção fechada, não só por questões sanitárias de influência 

local, mas também por necessidade de melhoria da comunicação viária entre a “cidade 

real”, que se expandia para as vertentes dos córregos suburbanos, e a “cidade oficial”, 

compreendida dentro da Avenida do Contorno. 

 

REAPCBH pergunta: De acordo com as suas pesquisas, a partir de qual momento 

o poder público precisou reestruturar os serviços de abastecimento de água para 

atender à crescente metropolização da cidade? 

 

Alessandro Borsagli responde: Desde os primeiros anos da nova capital, pois já na 

primeira década do século XX o município precisou estender a captação, até então 

limitada aos córregos da Serra e do Cercadinho, para as cabeceiras do córrego Capão da 

Posse, equilibrando a demanda de água por alguns anos. Na década de 1920 o Estado 

precisou novamente realizar obras de captação de novos mananciais, uma vez que a 

demanda ultrapassou a oferta de água captada. Apesar das obras, a partir de 1938 a 

demanda voltou a ultrapassar a oferta e assim ficou até 1973 por motivos econômicos e 

principalmente políticos, uma vez que a água, seja pela torneira ou pelos canais artificiais, 

é um ótimo instrumento para se fazer política. Ou seja, por política e politicagens, entre 

outros motivos, a capital mineira, cercada de águas de altíssima qualidade, possuindo 

ainda uma imensa caixa d’água sob os pés, sofreu com a falta d’água por quatro décadas 
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seguidas, ao mesmo tempo em que o poder público executou de maneira lenta as obras 

de captação do rio das Velhas e a implementação de um novo sistema de abastecimento 

de água, obras estas que se arrastaram por quase vinte anos. 

 

REAPCBH pergunta: Na história da cidade, como você vê a postura do poder 

público em relação aos rios? Existem medidas de preservação dos recursos hídricos? 

Há alguma legislação que regulamente a preservação de nascentes como patrimônio 

ambiental?  

 

Alessandro Borsagli responde: Uma postura de total negligência, salvo o período 

compreendido entre 1898 e 1924, onde os engenheiros e técnicos da Prefeitura emitiram 

diversos avisos das nefastas consequências do contínuo despejo dos esgotos nos cursos 

d’água que desembocam no ribeirão Arrudas. Para se ter ideia, foram quase cinquenta 

anos (1930/1976) sem tratar oficialmente da necessidade da plena interceptação dos 

esgotos e da construção de uma estação de tratamento. Nesse contexto, é importante 

ressaltar que os esgotos interceptados pelos emissários construídos ao longo dos canais 

nas décadas de 1920 e 1930 resolviam o problema apenas local, visto que o destino dos 

esgotos continuou sendo o Arrudas. E o pior de tudo é que esse modelo também foi 

aplicado na bacia do ribeirão Pampulha/Onça, que há décadas sofre com o problema do 

despejo dos esgotos in natura em suas águas. 

Em relação à existência de medidas de proteção dos cursos d’água, em Belo 

Horizonte nunca houve uma grande preocupação com sua rede hidrográfica, e a isso pode-

se atribuir não só a ruptura projetada pela CCNC, ao desconsiderar o caminho natural das 

águas no sítio da nova capital, mas também questões culturais relacionadas a água que 

acarretaram em sua marginalização em meio urbano. Em Belo Horizonte o elemento 

vegetal geometricamente controlado desde sempre foi visto como um patrimônio da 

cidade, um patrimônio coletivo, fato que nunca se estendeu para o líquido elemento, o 

que pode ser traduzido pelas propagandas oficiais das décadas de 1960 e 1970 e para a 

reação da população, que ao mesmo tempo em que protestava com o corte de árvores, 

aplaudia a cobertura de um curso d’água. Existem leais que protegem os cursos d’água e 

suas nascentes, além de preservações pontuais como as cabeceiras dos córregos da Serra 

e de alguns mananciais de abastecimento, mas em meio urbano e dentro dos preceitos 
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políticos, econômicos e fundiários que infelizmente norteiam um suposto 

desenvolvimento urbano, a preservação se torna quase impossível e a lei quase nunca é 

respeitada, exceção feita a algumas pessoas e comunidades, que por iniciativa própria ou 

coletiva, buscam preservar nascentes e reabilitar, na medida do possível, trechos de alguns 

cursos d’água da capital mineira.  

 

REAPCBH pergunta: Atualmente, quais são as políticas públicas para os rios no 

que diz respeito às enchentes e aos demais problemas em relação à estrutura 

sanitária da cidade? Como pesquisador, quais medidas alternativas você apontaria 

para a diminuição dos impactos na cidade causados pelas enchentes? 

 

Alessandro Borsagli responde: Em relação às enchentes, as políticas são praticamente 

as mesmas de 1920, ou seja, continua sendo vendida a ideia de que retirar o curso d’água 

de seu leito natural, urbanizar e impermeabilizar suas várzeas e aterrar o seu leito, 

transferindo as águas para um canal artificial é a melhor medida a ser adotada para a 

erradicação dos transbordamentos, que são fenômenos naturais que nunca serão 

erradicados, apenas mitigados em meio urbano. A técnica da retificação e canalização 

deve ser definitivamente abandonada pelo poder público caso exista o desejo de se 

resolver um “problema” que foi potencializado por ele próprio, a partir da técnica da 

retificação/canalização/impermeabilização. A drenagem urbana é ainda precária em 

alguns locais e em relação a questão sanitária, pode se destacar a construção das ETEs do 

Arrudas e Onça, que contribuíram para a melhoria parcial da qualidade dos cursos d’água, 

mas ainda tem muito a se fazer, uma vez que os esgotos continuam chegando sem 

cerimônia aos cursos d’água de Belo Horizonte. E em meio os erros seculares da 

canalização e impermeabilização das várzeas e das vertentes, surgem outros a partir das 

intervenções fluviais, o carreamento de detritos e de óleos e graxas provenientes das vias 

e do adensamento urbano para os cursos d’água, que em alguns casos, geram efeitos 

piores do que o próprio esgoto doméstico despejado in natura. Nesse caso, o efeito em 

nossas vidas pode não ser imediato como o dos transbordamentos, mas em algum lugar à 

jusante da cidade podem ter certeza que comunidades e ecossistemas sofrem e sofrerão 

as consequências de toda a negligência e má vontade do poder público, que também pode 

ser estendida para alguns setores da sociedade. 
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Alternativas existem várias e algumas já foram inclusive aplicadas em Belo 

Horizonte por meio do Programa Drenurbs, infelizmente desprovido de sua essência. Em 

primeiro lugar, a retificação e a canalização devem ser proibidas, ao mesmo tempo em 

que o engajamento da sociedade civil aliado à educação ambiental é de suma importância 

para a reabilitação e a preservação dos cursos d’água, a partir da criação de um sentimento 

pelo líquido elemento e da sua importância para nossas vidas. A construção de pequenas 

bacias de detenção nas sub-bacias urbanizadas pode ser considerada uma importante 

medida que contribuiria de maneira notável para a mitigação dos transbordamentos de 

fundos de vale, ao mesmo tempo em que a substituição da pavimentação asfáltica em vias 

de baixo fluxo viário por pavimentação poliédrica acarretaria na diminuição da 

velocidade de escoamento nas vertentes e na penetração da água precipitada no solo.  

Enfim, técnicas e alternativas existem e são conhecidas por profissionais de 

diversas áreas do conhecimento, e o que falta mesmo é resolver as relações humanas e a 

vontade política, empreiteira e da própria sociedade em mudar o status quo em que nos 

encontramos, além da conscientização acadêmica da necessidade de disseminar em toda 

a sociedade de maneira ampla, geral e irrestrita tudo que existe e é produzido sobre o 

tema.   
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