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BRASIL E AMÉRICA NO SÉCULO XIX

A cidade como objeto de consumo – Construção do espaço urbano de Belo
Horizonte
The city as an object of consumption – Construction of urban space of the Belo Horizonte

Natânia Silva Ferreira1

RESUMO: A nova capital de Minas Gerais recebeu o título em 1897. Foi inaugurada naquele ano com o
nome de Cidade de Minas e, em 1901, passou a se denominar Belo Horizonte. Assim, o objetivo deste
trabalho é o de entender a formação urbana da nova capital mineira, que começou a ser construída em 1894.
A partir de tal ano, se transformaria a rotina daquele lugar que outrora fora um arraial – de Curral Del Rei
– e teve seu espaço destruído para abrigar a Cidade de Minas. Fazem parte do conjunto de fontes deste
artigo: almanaque, documentos do Executivo e do Legislativo, jornal e revista, dentre outras. Com base nas
fontes citadas e no planejamento da Comissão Construtora da Nova Capital (CCNC), será possível analisar
a cidade como objeto de consumo, a capital planejada para ser utilizada, consumida e apreciada por seus
habitantes (ou por parte deles) e pelas pessoas que passassem por Belo Horizonte.
Palavras-chave: Belo Horizonte. Espaço Urbano. Consumo.
ABSTRACT: The new capital of Minas Gerais received the title in 1897. It was inaugurated that year with
the name of Cidade de Minas and, in 1901, it was renamed Belo Horizonte. Thus, the objective of this work
is to understand the urban formation of the new capital of Minas Gerais, which began to be built in 1894.
From that year on, the routine of that place that was once an arraial – of Curral Del Rei – would be
transformed and had its space destroyed to house the City of Minas. The source set for this article includes:
almanac, Executive and Legislative documents, newspaper and magazine, among others. Based on the
sources cited and on the planning of the Construction Commission of New Capital (CCNC), it will be
possible to analyze the city as an object of consumption, the capital planned to be used, consumed and
appreciated by its inhabitants (or part of them) and by people passing through Belo Horizonte.
Keywords: Belo Horizonte. Urban Space. Consumption.
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“O núcleo urbano, além de possibilitar o consumo de mercadorias enquanto lugar
construído e especializado propicia o consumo do espaço (...)” (LEMOS, 2010, p. 14,
grifos da autora).
INTRODUÇÃO
A noção primeira de consumo remete a uso ou gasto (HOUAISS, 2009). Esta
formulação pode ser verificada em dicionários históricos, em que o termo é entendido
como “por uso” (SILVA, acesso em 23/06/2020), “o que se comem” (BLUTEAU, acesso
em 23/06/2020). Na Economia, consumo é também descrito, inicialmente, como uso ou
gasto: “utilização, aplicação, uso ou gasto de um bem ou serviço por um indivíduo ou
uma empresa”. Avançando na definição econômica, a percepção de consumo diz respeito
a fase final do processo produtivo: “É o objetivo e a fase final do processo produtivo,
precedida pelas etapas de fabricação, armazenagem, embalagem, distribuição e
comercialização” (SANDRONI, v. consumo, p. 126).
O consumo também guarda uma estreita relação com a cultura de um povo, se
considera-se que cada cultura possui diferentes hábitos e gostos, que influenciam nos bens
de consumo que são utilizados2. A partir daí, pode-se conceber uma relação entre
consumo e cultura material3, pois os diferentes objetos materiais que são utilizados pelas
pessoas de diferentes localidades do mundo representam a sua cultura do ponto de vista
material4. Ainda, é possível entender o consumo como dinâmica social, se é
compreendido como um divisor de classes ou estratos, pois sem depender diretamente da
renda, alguns costumes são específicos de estratos sociais determinados, que podem ser
divididos entre grupos distintos por conta de suas práticas de consumo 5.
O conceito principal de consumo para este trabalho é a sua noção primeira, que
remete a uso ou gasto. Sendo assim, será possível compreender a cidade de Belo
Horizonte como objeto de consumo, isto é, seus espaços urbanos criados para serem

2

A respeito da relação entre consumo e cultura, cf.: DOUGLAS; ISHERWOOD, 2003.
Sobre consumo e cultura material, ver: MILLER, 2007.
4
Dentro da História Econômicas, dois autores de suma importância para a temática de cultura material são:
BRAUDEL, 1997. ROCHE, 2000.
5
A respeito de consumo e dinâmica social, cf.: BOURDIEU, 2011. VEBLEN, 1965.
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consumidos e apreciados, gastos, por seus habitantes (ou por parte deles) e pelas pessoas
que passassem pela cidade.
Ouro Preto foi capital de Minas Gerais por quase 200 anos. Na visão de elites
políticas mineiras – o que foi acirrado com a instauração da Primeira República – a cidade
colonial apresentava problemas demais para continuar sendo a capital, como poderá ser
compreendido por meio da leitura da próxima seção. Quando da decisão de mudança da
capital, depois de inúmeras discussões e de diferentes lugares serem analisados para
abrigarem a nova sede do governo, ao no final do século XIX, uma localidade que outrora
fora um arraial foi escolhido para que em seu espaço fosse construída a nova cidade
capital. Assim, antes de ser inaugurado como capital, o espaço foi palco de ordenamentos
urbanos que se iniciaram em 1894, menos de um ano depois do antigo Curral Del Rei ter
sido o local definido. Portanto, a primeira seção deste artigo tratará dos antecedentes da
nova capital mineira: Ouro Preto, que foi a capital desde o período colonial; Curral Del
Rei, o antigo arraial que deu lugar a Belo Horizonte.
A construção de Belo Horizonte ficou a cargo da Comissão Construtora da Nova
Capital e, por isto, também será abordado, na segunda seção deste texto, sobre o
planejamento da Comissão Construtora da Nova Capital. Por meio do planejamento, será
possível entender Belo Horizonte como uma cidade objeto de consumo, planejada para
ser utilizada e apreciada por seus habitantes, ou, por parte deles. A seção três contempla
as considerações finais.
1. Antecedentes da nova capital: Ouro Preto e Curral Del Rei
Antes da instalação da Primeira República já figurava no pensamento das elites
políticas mineiras que Ouro Preto não era a melhor cidade para ser a capital. Tendo se
iniciado o regime republicano, passou a figurar, tanto nas mentalidades como nos debates
políticos, o retrato de Ouro Preto como uma cidade cada vez menos suscetível de ser a
capital mineira.
A necessidade de distinguir-se da antiga ordem impunha um
deslocamento, uma mudança de lugar, capaz de demarcar a emergência
de um tempo de alteração social. Se o advento da República era o
elemento-chave na concepção dessa temporalidade, a cidade foi, por
excelência, o espaço da sua representação. Opondo-se à sociedade rural
e arcaica, ela sugeria uma vida cosmopolita, em incessante
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transformação, locus de um espaço público formado por indivíduos
emancipados (JULIÃO, 2011, p. 126).

Um ano depois da proclamação da República, um arraial de localização próxima
a de Ouro Preto teria a sua denominação alterada. O antigo arraial pertencente à Sabará,
sob o nome de Curral Del Rei nos períodos colonial e imperial, passou a se chamar Bello
Horizonte no ano de 1890. E foi aquele o lugar escolhido para abrigar a nova capital
mineira. Quando se encerraram as obras da CCNC, em 1897, Bello Horizonte teve o nome
alterado para Cidade de Minas. No ano de 1901, passou a ser novamente denominado
Belo Horizonte.
Abaixo, o mapa mostra o antigo arraial de Curral Del Rei e os municípios
próximos, com destaque para Ouro Preto:
Mapa 1.: As regiões de Curral Del Rei e Ouro Preto (1872)

Fonte: Panorama de Belo Horizonte, Atlas Histórico, 1997, p. 18.
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No ano de 1701, antes mesmo de Ouro Preto receber o título de capital mineira,
foi fundada nas proximidades uma fazenda, pelo bandeirante João Leite da Silva
(CRUVINEL, 2012, p. 50). Seis anos depois, em 1707, o povoado já aparecia citado em
documentos oficiais e, em 1711, foi obtida uma carta de sesmaria com a delimitação da
área pertencente ao povoado (SENNA, 1948 apud ÁVILA, 2011, p. 10). O
desenvolvimento da fazenda atraiu moradores e um arraial se formou, tendo como
atividades a pequena lavoura, criação e comercialização de gado, e fabricação de farinha.
“Os habitantes deram-lhe o nome de Curral Del Rey, presumivelmente por causa do
cercado ou curral ali existente, em que se reunia o gado que pagava as taxas impostas
pelo rei, segundo a tradição oral corrente” (ÁVILA, 2011, p. 10).
Em meados do século XVIII, tendo já se estabelecido a capital em Ouro Preto, o
arraial de Curral Del Rei contava com 30 a 40 cafuas cobertas de sapé, tendo sido
construída no centro da localidade uma capela, coberta também de sapé e de pindoba
(DIAS, 1897, p. 14).
Faziam parte do arraial os curados de Sete Lagoas, Contagem, Santa Quitéria,
Buritis, Capela Nova do Betim, Piedade do Paraopeba, Brumado, Itatiaiuçu, Morro de
Mateus Leme, Neves, Aranha e Rio Manso. Entre 1755 e 1793, foi construída no centro
do arraial a Matriz de Nossa Senhora da Boa Viagem, em estilo barroco. Enquanto
localidades próximas do arraial, como Vila Rica, Sabará, Serro Frio e outras, dedicadas à
mineração, se transformavam em centros populosos para a época e com economia em
desenvolvimento, Curral Del Rei, voltado para o gado e para as atividades comerciais,
não oferecia vantagens para atração de numerosa população (ÁVILA, 2011, p. 11-12).
Segundo o padre Francisco Martins Dias, no ano de 1815, o Curral Del Rei
contava com uma população de 13.000 habitantes; em 1840, residiam na localidade
18.227 pessoas; em 1864, cerca de 8.000 pessoas moravam no Curral Del Rei; em 1877,
o número de moradores caiu para 4.000 e, em 1893, apenas 2.650 residiam na localidade:
“foi rápida a marcha decrescente” (DIAS, 1897, p. 15).
No ano de 1893, quando a população do Curral Del Rei decrescia, o local foi
escolhido para ser a nova capital mineira. Após o momento em que engenheiros,
arquitetos, pedreiros e comerciantes começassem a ocupar aquele espaço, a partir de
1894, o antigo arraial seria completamente transformado. Ali surgiria uma nova cidade,
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novo objeto de consumo para a população que para lá se transferisse. Nas palavras de
Letícia Julião:
constituiu-se um imaginário urbano que se nutria de um jogo de
contrastes aparentemente irreconciliáveis entre novo e antigo,
progresso e atraso, belo e feio, higiênico e insalubre, encarnados, de um
lado, pela nova Capital – Belo Horizonte e, de outro, por Ouro Preto e
o Arraial do Curral Del Rei. A convicção de que se vivia uma ruptura
com a época precedente alimentava a força dicotômica dessas imagens.
Inaugurava-se um novo tempo, para o qual era indispensável uma nova
espacialidade, capaz de dar um sentido material e simbólico à ideia de
ruptura (JULIÃO, 2011, p. 125-126).

A elite política de Ouro Preto, que desde o século XVIII defendia a manutenção
da capital na localidade, agiu na tentativa de transformar a capital colonial numa moderna
cidade, nos moldes da modernidade republicana. Antes da escolha do antigo Curral Del
Rei para ser a sede do governo, houve uma última tentativa, por parte de políticos ouropretanos, para conservação da capital em Ouro Preto.
Segundo Salgueiro, no ano de 1891, dois anos após o decreto de Deodoro da
Fonseca conferir poder aos governantes para a mudança de capitais e as discussões
ressurgirem no contexto mineiro, foi elaborada a Informação sobre o contracto celebrado
pela Intendencia Municipal para os melhoramentos da Cidade de Ouro Preto, documento
proposto por Cesário Alvim, representante dos opositores à transferência da capital
(SALGUEIRO, 1996, p. 131). No ano de elaboração do planejamento, o deputado MonteRaso, contra a ideia de manter a capital em Ouro Preto, mencionou que a cidade não
inspirava

as

novas

gerações,

e

era

sinônimo

de

“desprazer

e

tédio”

(PRONUNCIAMENTO – Deputado José Fecundo Monte-Raso, 04/05/1891, p. 95).
Segundo o discurso corrente no final do século dezenove, Ouro Preto
teria sido erigida sob o signo da desordem e do improviso; dotada de
construções
irregulares,
becos,
arruamentos
tortuosos,
estabelecimentos mal direcionados, esta cidade não teria obedecido,
com efeito, a nenhum ordenamento racional ou plano pré-estabelecido,
ficando à mercê dos acidentes que compunham seu terreno
marcadamente anfractuoso. Sua malha urbana seria o produto de um
acúmulo de construções aleatórias em torno de um eixo comum, a saber,
o eixo-tronco (NATAL, 2007, p. 19).
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O plano de melhoramentos certamente provocaria mudanças rigorosas: incluía
cortes de morros, aterros, alargamento e retificação de ruas, criação e embelezamento 6 de
espaços públicos e criação de um núcleo de habitações modernas.
O planejamento urbano de Ouro Preto previa a reorganização de ruas e a mudança
do centro dinâmico da cidade, da Praça Tiradentes em direção às zonas baixas (que seriam
niveladas). As operações de nivelamento e a pavimentação em paralelepípedos de ruas e
a construção de pontes entre as gargantas mais profundas permitiria o prolongamento de
ruas em linha reta. O nivelamento se fazia necessário não apenas por conta da
regularidade e do embelezamento das edificações, mas como disposição higienista, para
permitir o escoamento das águas; propunha-se também a canalização dos riachos e a
drenagem do solo, sobretudo na parte baixa da cidade. Além disso, o projeto de
planejamento prognosticava que as ruas deveriam ser abertas, contento pelo menos 14
metros de largura e árvores de ambos os lados; o matadouro deveria ser construído com
base em preceitos de higiene; deveriam ser edificadas escolas públicas para meninas e
meninos e construída uma biblioteca; novas indústrias deveriam ser criadas na cidade e
no seu entorno; deveria haver formação de colônias com operários nacionais e
estrangeiros e a ligação das colônias com a cidade deveria ser realizada por meio de
estrada de ferro. Ainda, o plano previa a criação de duas linhas de bonde a vapor ou
elétricos, sendo uma delas ligada a um elevador que permitiria a circulação da estação até
a cidade alta (SALGUEIRO, 1996, p. 133-134).
Desejava-se criar uma cidade cujo traçado urbano rompesse com o passado
colonial, mas não se poderia falar de uma política urbana de conjunto, já que apenas
determinadas partes da cidade passariam por reformas. Mesmo para as reformas parciais,
faltavam recursos financeiros e técnicos para execução (SALGUEIRO, 1996, p. 131).
Assim, o plano de melhoramentos urbanos para a cidade de Ouro Preto, uma tentativa

“O sinônimo mais comum para modernização, nos termos que são os do século XVIII e XIX era
embelezamento, que se referia por extensão tanto à história administrativa quanto arquitetural. À primeira
vista o termo carece de precisão pois parece referir-se apenas à ornamentação; na verdade implicava um
trabalho técnico oficial de intervenção urbana, que embora parcial – como era comum no XVIII –,
explicitava-se em medidas inscritas numa mentalidade higienista, utilitária e estética, que incluía a
retificação de vias, a construção de mercados, teatros, pontes (...)”. SALGUEIRO, 1996, p. 131, grifos da
autora.
6
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para a manutenção da capital na mesma localidade, não se efetivou e o traços urbanos
permaneceram praticamente os mesmos em suas linhas gerais (Idem, p. 135).
No ano de 1893, o jornal O Contemporâneo descreveu a cidade como de sítio
ingrato, sem condições de exercer a função de capital mineira (O Contemporâneo,
25/06/1893); “sem força para atrair e reter talentos, concentrar a inteligência mineira e
desenvolver o comércio e a indústria” (JULIÃO, 2011, p. 120).
Naquele ano, os estudos relacionados ao lugar para a construção da nova capital
teriam uma conclusão final. “Às margens do projeto, protagonizando o seu avesso,
estavam Ouro Preto e o Arraial do Curral Del Rei, denominado Belo Horizonte, após a
proclamação da República” (Idem). Tanto o cotidiano de Ouro Preto como o de Curral
Del Rei foram afetados pela mudança da capital:
De um lado, a Ouro Preto do passado escravista e colonial, mais tarde
sede do governo provincial, designada Imperial Cidade pela monarquia
recém derrubada. De outro, o acanhado Arraial do Curral Del Rei, lugar
que parecia intocado pelo tempo e pela civilização, surgido no século
XVIII como ponto de apoio de tropeiros, dedicado a pequena lavoura e
à criação de gado para o abastecimento da região mineradora (Idem).

Os fortes laços com a tradição e com a economia colonial eram um entrave para
que Ouro Preto se mantivesse como capital, especialmente no período republicano que se
iniciara, quando se desejava, justamente, o rompimento com o passado 7. Para os
condizentes com a mudança da capital, “Ouro Preto apresentava-se como uma espécie de
lembrança a interpelar a promessa de progresso: nicho da memória de um mundo
hierarquizado, envolto em uma aura religiosa e aristocrática, povoado de funcionários
públicos, gente letrada e uma massa de trabalhadores recém-saídos da escravidão”
(JULIÃO, 2011, p. 120)
A inadequação de Ouro Preto em relação ao tempo que se iniciara também pode
ser pensada para o povoado de Curral Del Rei, que apresentava uma contradição com o
período republicano, passando a imagem “do sertão rústico, inculto, predominantemente

“Os argumentos críticos se dirigiam à impossibilidade de crescimento urbano-industrial, e
consequentemente de desenvolvimento econômico e demográfico. Ao longo do século XIX, com a
paulatina queda das atividades mineradoras, as visões e discursos sobre Ouro Preto passam a simbolizá-la
como uma cidade estagnada economicamente, até mesmo decadente, uma cidade vetusta, arruinada,
ultrapassada, perdida num passado que deveria ser esquecido”. NATAL, 2007, p. 20.
7

8

.
XIV CONGRESSO BRASILEIRO DE HISTÓRIA
ECONÔMICA & 15ª CONFERÊNCIA
INTERNACIONAL DE HISTÓRIA DE EMPRESAS
VARGINHA, 15 A 17 DE NOVEMBRO DE 2021

caipira, alheio às convenções citadinas e às conquistas da ciência e tecnologia” (Idem, p.
121).
Algumas impressões sobre o Curral Del Rei podem ser conferidas por meio dos
relatos de alguns membros da CCNC: Alfredo Camarate, arquiteto de formação, nascido
em Lisboa no ano de 1840, chegou no Brasil aos 32 anos de idade e passou a residir no
Rio de Janeiro. Quando da formação da CCNC, Camarate se estabeleceu em Belo
Horizonte, no ano de 18948. Em uma de suas colunas publicadas no jornal Minas Gerais,
Alfredo Camarate relatou o encontro que teve com um alfaiate de Curral Del Rei. O
acontecimento foi revelador de um sentimento hesitante experimentado por Camarate, ao
ser confrontado a uma forma de vida que lhe parecia estranha, mas que estava em vias de
desaparecer para o nascimento da nova capital (JULIÃO, 2011, p. 121)
Camarate escreveu que, ao procurar ser agradável com o alfaiate curralense, citou
nomes de alfaiates de destaque na Europa, mas não conseguiu tirar o alfaiate de seu estado
apático. (Revista do Arquivo Público Mineiro, 1985, p. 47-48 apud JULIÃO, 2011, p.
121). Camarate encomendou ao alfaiate algumas calças e, para sua surpresa, lhe foi
recusado o serviço: um profissional melhor e mais barato poderia fazer a encomenda.
Camarate saiu da conversa “cismado” (Idem).
Seria grande o impacto que a construção da capital geraria no cotidiano dos
moradores do Curral Del Rei, “aquele território, quase intocado pelo homem”. Foi
descrito, no ano de 1895, em meio as obras de construção de Belo Horizonte, como um
lugar de “céu puríssimo”, as “serras verdejantes”, as “casinhas derramadas pelas
encostas”, “sossegadas e mudas”. “Por que trocar a paz deste arraial pelos ruídos e bulício
incontinenti das grandes cidades!?...”. (REVISTA GERAL DOS TRABALHOS, 1895, p.
12).
Mesmo com falas de incertezas em relação a construção da nova capital,
predominava uma crença no progresso que a cidade nova traria para o Estado, “sobretudo
seu êxito em redimir o pequeno povoado, e por extensão toda Minas Gerais, da ignorância

8

Alfredo Camarate também estudou artes e música na Europa. No Rio de Janeiro, foi inspetor do
Conservatório Imperial de Música. Atuou ainda no ramo jornalístico e literário no Rio de Janeiro, em São
Paulo, em Sabará e em Ouro Preto. SEGANTINI, 2008, p. 02.
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e do atraso. Esperava-se que aquela gente simples, de costumes caipiras aderisse aos
padrões civilizados de vida” (JULIÃO, 2011, p. 121-122).
Padrões civilizados de vida, de acordo com defensores da mudança da capital,
poderiam ser alcançados com a nova Cidade de Minas. Então, como continuar a capital,
sede do governo, em Ouro Preto? A cidade não apresentava nem as condições ambientais
básicas que uma localidade deveria ter. Segundo Monte-Raso, a cidade, “do ponto de
vista higiênico (...) vai se tornando um foco de graves moléstias, principalmente depois
do

serviço

de

esgoto.

As

moléstias

pulmonares

são

aqui

endêmicas”

(PRONUNCIAMENTO – Deputado José Fecundo Monte-Raso, 04/05/1891, p. 95). Ouro
Preto apresentava inúmeras limitações: “a topografia difícil, o frio e a umidade do clima,
a qualidade do solo, as habitações inadequadas, tudo concorria para a insalubridade da
antiga Capital” (JULIÃO, 2011, p. 123).
Problemas aqueles que, desde o início do século XVIII, assombravam a antiga
capital mineira9, mas com a emergência da República se tornavam ainda mais graves.
Eram questões pertinentes numa época em que as noções de higiene e
salubridade passavam a reger a gestão das cidades. Assim como nos
países industrializados, no Brasil o meio ambiente tornara-se o foco das
atenções urbanistas; técnicas e saberes médicos eram convocados para
o controle sanitário de cidades, com vistas a eliminar ou corrigir
aspectos ambientais comprometedores para a saúde pública. Sob a ótica
sanitária, Ouro Preto era o retrato da cidade condenada pelo novo
urbanismo: ruas estreitas, ocupação irregular, saneamento precário;
tudo parecia concorrer para a sua pecha de insalubre (JULIÃO, 2011,
p. 123).

Além dos problemas com a topografia das ruas (que eram estreitas e careciam de
nivelamento) e também problemas com os terrenos, havia outras questões que o citado
planejamento de 1891 não conseguiu resolver, como as casas em mau estado, as

9

Viajantes que passaram por Minas Gerais deixaram registradas as impressões da capital. Segundo Saint
Hilaire, em visita a Ouro Preto em meados do século XVII, casas em mau estado e morros faziam parte da
paisagem: “montanhas que por todos os lados dominam a cidade, casas antigas e em mal estado, ruas que
descem e sobem, eis o que nos apresentou aos olhos quando entramos na Capital da Província de Minas”.
SAINT HILAIRE, 1975, p. 69 apud FONSECA, 2016, p. 22. Outro naturalista afirmou a pobreza presente
na cidade: “o fato de ter havido vidraças nas casas é mais indicativo de que seus antigos proprietários eram
gente rica, em contraste com os atuais habitantes, com suas mobílias pobres e grades de madeira nas
janelas”. BURMENSTEIN, 1835, p. 199 apud FONSECA, 2016, p. 23.
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limitações em relação a higiene, o clima desfavorável10. Ainda, eram recorrentes as
questões relacionadas ao dinheiro público. Segundo o deputado Monte-Raso, “enormes
somas” de dinheiro público eram “enterradas” em Ouro Preto, sem que nenhum resultado
fosse mostrado (PRONUNCIAMENTO – Deputado José Fecundo Monte-Raso,
04/05/1891, p. 95).
Conforme Ouro Preto ia sendo destruída no imaginário daqueles que concorriam
para a mudança da capital, o Curral Del Rei era também destruído, para a construção da
cidade moderna (JULIÃO, 2011, p. 124). Com base nas experiências de países europeus
e de capitais brasileiras que passaram por transformações urbanas, o engenheiro Aarão
Reis e a equipe da comissão construtora elaboraram o planejamento da capital. Reis foi o
primeiro engenheiro chefe da CCNC, tendo dirigido o projeto até 1895, quando entregou
os trabalhos e foi substituído pelo engenheiro Francisco Bicalho (PASSOS, 2016, p. 82),
que deu continuidade na execução dos projetos11. Na próxima seção, será possível a
compreensão do planejamento da Comissão Construtora para os ordenamentos urbanos
que o antigo Curral Del Rei passaria, de forma a se transformar na nova capital de Minas
Gerais.
2. Consumo de lugares: planejamento urbano da Comissão Construtora da Nova
Capital
Belo Horizonte, como algumas outras cidades brasileiras planejadas,
apresenta um paradigma original no estudo de uma possível identidade
existente entre a urbe e seus habitantes. Tais cidades apareceram no
mapa do Brasil da noite para o dia, como se fossem a entrega em
“O problema do abandono de Ouro Preto havia-se tornado, conforme se depreende dos Anais do
Congresso Constituinte, uma questão vital. Aliavam-se as ponderações sobre a topografia difícil a
incapacidade do município em arcar com as despesas da capital, a improdutividade dos solos das áreas
circunvizinhas, o desvio dos recursos do Estado para custeamento das obras da capital, as dificuldades e os
elevados ônus em transformá-la em centro do sistema viário estadual, a outras de alta importância política,
verdadeiras ameaças à segurança do Estado. A destruição da velha ordem é a tônica dominante nos
discursos de expressivos representantes das novas e importantes regiões econômicas do Estado – a Mata e
o Sul. E Ouro Preto, com a qual se rivalizava Juiz de Fora, centro político e econômico da Mata,
representava para as novas forças econômicas, em sua maioria de ideais republicanos, o governo da
opressão e da centralização, o reduto de uma camarilha e um obstáculo à sua ascensão ao poder político”.
RESENDE, 1973, p. 608-609.
11
“Sua tentativa [a de Aarão Reis] de administrar científica e racionalmente as obras da nova Capital
esbarrou em problemas de ordem prática e política na trajetória do profissional que culminou na sua
substituição pelo engenheiro Francisco de Paula Bicalho, nascido na cidade mineira de São João Del Rei
no ano de 1847. Bicalho diplomou-se engenheiro civil, em 1871, pela mesma escola que Aarão Reis teve
boa parte de sua formação”. OLIVEIRA, 2012, p. 80.
10
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domicílio de uma encomenda feita pelos dirigentes políticos da época.
Essas encomendas foram elaboradas por “especialistas do espaço”, cuja
missão foi construir um “repertório de símbolos monumentais”, que
possibilitasse a implantação de um novo status quo (LEMOS, 2007, p.
94).

Belo Horizonte deveria representar o novo estado das coisas, a nova ordem
republicana e os novos hábitos de vida e costumes sociais que chegavam ao Brasil e que
poderiam ser sentidos por sua população ou, pelo menos, por parte dela. Dentro das
transformações da passagem para o século XX, estavam as referentes ao espaço urbano,
e cidades poderiam ser vistas como objetos de consumo. Cidades pensadas de forma que
seus habitantes pudessem usufruir de seus espaços monumentais e de lazer.
Celina Borges Lemos, ao ter estudado a cultura do consumo no centro de Belo
Horizonte, focou no final do século XX mas, para chegar ao seu período principal de
análise, a autora percorreu as transformações urbanas do centro urbano desde o início do
referido século. Escreveu a autora sobre o centro que aquela região, vista “através da
cultura do consumo e do consumo do lugar e lugar do consumo apresenta-se neste
trabalho como uma das possibilidades de se desenvolver tão relevante aspecto da
sociedade urbana contemporânea” (LEMOS, 2010, p. 17). A autora estudou Belo
Horizonte considerando os lugares de consumo, ou seja, os variados estabelecimentos
comerciais, de produtos e de serviços, presentes na capital, onde as pessoas poderiam
adquirir suas demandas. Mas também considerou a noção de consumo dos lugares, ou
seja, os espaços de Belo Horizonte foram vistos como lugares para serem consumidos,
apreciados, admirados pela população que deles desfrutavam.
Assim, é possível refletir sobre a cidade como objeto de consumo, dada a noção
de consumo do espaço. Os ordenamentos urbanos que se concretizaram em Belo
Horizonte na passagem para o século XX e que tiveram como base as transformações
urbanas nacionais e estrangeiras foram realizados para que a modernidade do período
pudesse ser sentida pelos habitantes da nova capital.
As ruas, avenidas, praças, parques e edificações públicas se constituíram de
lugares que foram consumidos, utilizados e apreciados pela população da nascente capital
mineira. Por um lado, o planejamento da CCNC se concretizou em partes mas, por outro
lado, a cidade foi crescendo em número de pessoas, de habitações, de prédios e de espaços
12
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públicos, de uma forma que fugia ao planejamento inicial – o que era de se esperar, já
que, mesmo sendo uma cidade planejada, passava pelos desejos dos políticos e das demais
pessoas que a habitavam, o que fugia do planejamento original organizado por Aarão
Reis.
O engenheiro Aarão Reis nomeou para composição da CCNC engenheiros
formados, em sua maioria, pela Escola Politécnica do Rio de Janeiro. Compuseram
também a CCNC arquitetos-projetistas, engenheiros e artistas internacionais que
estudaram na França ou que auxiliaram na construção de La Plata, na Argentina
(OLIVEIRA, 2012, p. 74). A CCNC foi organizada em seis divisões, sendo elas:
Administração central, Contabilidade, Escritório técnico, Estudo e preparo do solo,
Estudo e preparo do sub-solo, Viação e edificações (Idem, p. 81).
Segundo Heliana Salgueiro, o projeto de Aarão Reis para a capital mineira teve
um caráter rígido, que pode ser explicado por duas razões: primeiro, pelo peso dos
códigos defendidos pelos engenheiros brasileiros da época para a construção de cidades,
que consistiam em rejeitar as disposições das cidades antigas, “filhas do acaso” ou de
“circunstâncias comerciais”, com ruas estreitas e tortuosas, seguindo o relevo natural;
segundo, se tratando Belo Horizonte de uma cidade nova, era plausível que se fizesse
notar a diferença em relação a outras cidades que cresciam naturalmente, pois Belo
Horizonte deveria ser construída com método (SALGUEIRO, 1997, p. 154).
Segue abaixo a planta topográfica da Cidade de Minas, de antes de sua
inauguração. Destaque para o parque, na parte inferior esquerda:
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Planta 1.: Planta topográfica da Cidade de Minas (1895)

Fonte: Panorama de Belo Horizonte, Atlas Histórico, 1997, p. 30. Escala da planta: 1:4.000.

Na planta da nova capital, estavam presentes princípios utopistas e higienistas, ao
se hierarquizar o espaço considerando a distribuição de equipamentos e a localização
funcional dos serviços, em nome da salubridade, da comodidade e do embelezamento
(SALGUEIRO, 1997, p. 155). Dizia respeito a funcionalidade geral da cidade a divisão
de áreas, que abrigariam pessoas de distintas camadas sociais. Nas palavras de Joaquim
Ramos de Lima, organizador do Almanack da Cidade de Minas:
A cidade é dividida em tres zonas a saber: urbana, suburbana e colonial
ou de sitios. Estas zonas são divididas em secções, estas em quarteirões
e estes, por sua vez, em lotes. Os das zonas suburbanas e coloniais têm
maior ou menor numero de metros quadrados. Os quarteirões da area
suburbana têm 120 metros de face e os lotes destes quarteirões medem
600,m200, aproximadamente sendo tres os seus typos: os de 10m. s de
frente por 60 m.s de fundo, os de 15 X 40 e os de 20 X 30; são
perfeitamente regulares. Existem tambem lotes triangulares. Os das
zonas suburbana e colonial prestam-se perfeitamente á chacaras. Separa
a zona urbana da suburbana a grande avenida 17 de Dezembro (de
Contorno) (LIMA, 1900, p. 12).

14

.
XIV CONGRESSO BRASILEIRO DE HISTÓRIA
ECONÔMICA & 15ª CONFERÊNCIA
INTERNACIONAL DE HISTÓRIA DE EMPRESAS
VARGINHA, 15 A 17 DE NOVEMBRO DE 2021

Por meio da planta abaixo, é possível entender a divisão da Cidade de Minas nas
três grandes áreas principais12:
Planta 2.: Planta geral da Cidade de Minas (1895)

Fonte: OLIVEIRA, 2012, p. 94.

Por meio da observação da imagem, é possível notar no centro, em amarelo, a área
urbana. Ao redor da área urbana, em verde, aparece a área suburbana. Ainda, é possível
observar a localização da área colonial (rural ou de sítios), representada na parte superior
da planta.

“A planta da cidade dividiu-a em três setores: urbano, com 8.815.382 m2; suburbano, com 24.930.803
m ; e rural com 17.474.619 m2. Planejou-se cuidadosamente a área urbana, na qual se previu um centro
administrativo, na Praça da Liberdade, onde se localizariam o Palácio do Governo e as Secretarias de
Estado, a construção de um grande parque municipal central, um amplo jardim zoológico, a subdivisão de
grandes lotes com área de 600m2, o zoneamento da área comercial ao longo da Avenida Afonso Pena, com
50 m de largura, etc. Construíram-se também sistemas de abastecimento de água e de esgoto, de energia
elétrica e de telefone. Infelizmente, depois de inaugurada a cidade, a comissão construtora foi dissolvida e
a continuação as obras não obedeceu a critérios uniformes e centralmente definidos”. SINGER, 1968, p.
219-220.
12

2
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Heliana Salgueiro ressaltou especificidades do planejamento de Aarão Reis,
baseadas na racionalidade que exigia a construção de uma cidade moderna:
Reis demonstra conhecer o que significa “equipar” a cidade; prevê
dispositivos técnicos indispensáveis, marcando sua colocação na
planta: nos subúrbios ficava o cemitério, matadouro, hipódromo,
lavanderia municipal e banhos públicos, incinerador de lixo, estação de
tratamento de água e até mesmo um forno crematório – tudo isso na
parte mais baixa, ao longo do rio, seguindo a lógica higienista –,
enquanto os reservatórios de água seriam colocados do lado oposto, a
mais de 1.000 m de altitude (SALGUEIRO, 1997, p. 155).

Ao pensarmos na cidade de Belo Horizonte ressaltando o consumo de seu espaço,
locais concebidos para serem apreciados, podemos ressaltar o lado estético dos lugares e
das construções. Segundo Heliana Salgueiro, na setorização dos edifícios estavam
presentes não apenas preocupações funcionais, mas também estéticas. Os prédios do
poder público deveriam ser submetidos a regras arquitetônicas, para garantirem efeitos
artísticos, elegância e conforto. As edificações particulares deveriam garantir condições
higiênicas e sanitárias (SALGUEIRO, 1997, p. 159-160).
O conforto que se desejava passava pelos serviços de abastecimento de água, redes
de esgotos e iluminação. Sobre o abastecimento de água, o trabalho foi dividido em duas
partes: “uma para o immediato abastecimento de uma população de trinta mil almas no
minimo e outra abrangendo os mananciais que se destinam á ampliar esse abastecimento,
de accordo com o augmento da população (...)”. Nas ruas haviam hidrantes, caixas
denominadas bocas de lobo, para a captação de águas pluviais. O fornecimento de água,
no ano de 1900, afirmou Lima que era abundante, “pois, nos segundos pavimentos dos
predios a pressão é fortissima o que prova a regularidade na distribuição (...) As aguas do
abastecimento são perfeitamente chrystalinnas e expurgadas de qualquer materia nociva,
como a areia e a argila (...)” (LIMA, 1900, p. 25-27).
O serviço de redes de esgotos da capital foi “um dos mais importantes trabalhos
executados na Cidade de Minas”, contando com coletores construídos de alvenaria de
tijolos com argamassa de cimento e areia, providos de abertura que permitiam contínua
ventilação e fácil inspeção, pois o acesso a eles se dava por meio de escadas de ferro
existentes nas paredes internas das galerias, que eram argamassadas. As galerias
possuíam mais de 10.000 metros, tendo sido assentados mais de 25.000 metros de
16
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manilhas, ligando-as aos edifícios públicos e prédios particulares. “Em todas as galerias
existem caixas automaticas para descargas d’agua, o que permitte uma continua lavagem
nas mesmas” (Idem, p. 27-28).
Para a iluminação da Cidade de Minas, “o systema electrico foi o adoptado”,
condizente com a modernidade do planejamento urbano da época. Segundo Lima:
A energia particular e dos edificios publicos é fornecida a 100 wolts que
se consegue empregando transformadores para cada installação. A
illuminação publica é feita por meio de lampadas incandescentes, que
têm a força illuminante de 32 vélas, e são em numero de 500 (...) A
illuminação dos edificios publicos é feita por lampadas com intensidade
de 10, 16 e 32 velas e a dos predios particulares com as de 6, 10, 16, 24
e 32 velas (Idem, p. 28-29).

Ainda que no Almanack tenha sido descrito o lado positivo dos serviços de água,
rede de esgotos e energia elétrica, vale frisar que também existiam limitações, pois depois
de alguns anos de inauguração da capital, na década de 1910, o abastecimento de água e
a canalização dos esgotos se constituíam em problemas para os prefeitos (OLIVEIRA,
2012, p. 106). Problemas que podem surgir em qualquer cidade, mesmo aquelas
planejadas no papel, já que com o passar dos anos, o que fora planejado vai ganhando
novas formas de execução.
As regras arquitetônicas e os efeitos artísticos, a elegância e o conforto, poderiam
ser observados em algumas construções do espaço urbano central de Belo Horizonte,
como no prédio do Palácio Presidencial, no edifício da Faculdade de Direito, e nos prédios
das Secretarias do Interior e da Agricultura. Lugares ocupados por uma elite mineira e
belo-horizontina, mas que poderiam ser observados e apreciados por quem os avistassem
no centro de Belo Horizonte.
A respeito de um dos prédios da capital mineira, o Palácio Presidencial, escreveu
Joaquim Ramos de Lima:
O soberbo Palacio Presidencial, está construido em um dos mais
encantadores locaes da nova cidade, na eminencia de uma collina, cujo
cume foi aplainado surgindo a praça da Liberdade, onde assentou-se a
primeira pedra desse edificio a 7 de setembro de 1895. É elle composto
de dois pavimentos e tem uma grandiosa fachada de cantaria lavrada,
encimada por um busto da Republica, tambem de cantaria (...) A sua
escadaria marmorea que dá accesso para o segundo pavimento é de uma
concepção admiravel. O vão desta escada é bellamente decorado (...) O
salão de jantar é decorado em estylo de Luiz XVI e guarnecido de
17
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grandes pilastras com pintura imitando perfeitamente marmore, com
capiteis e bases de bronze doirado (...) O salão-bibliotheca e as duas
salas lateraes, são decorados no estylo Renaissane, o dormitorio no de
Luiz XV (...) Ainda não está concluido o salão de honra, o que feito,
ficará o Palacio Presidencial dotado de um salão sumptuosíssimo. Este
edificio está para o Estado em 1.389:612$084, inclusive a mobilia
(LIMA, 1900, p. 18-19).

O Palácio Presidencial pode ser considerado um dos lugares para apreciação em
Belo Horizonte, lugar em que seu interior seria utilizado por membros da elite política
mineira, e que seu exterior seria apreciado pelos que passassem pelo prédio. Da mesma
forma, o prédio da Faculdade de Direito de Belo Horizonte poderia ser considerado um
lugar de consumo, que seria consumido por uma elite intelectual. A respeito da
construção, escreveu o organizador do Almanack da Cidade de Minas:
Situado entre a rua dos Guajajaras e a avenida Liberdade e Alvares
Cabral, é o edificio da Faculdade Livre de Direito um dos mais bellos
da Capital, já pela sua excellente collocação, já pelo apurado gosto
artistico que presidiu sua construcção. É elle de dous pavimentos,
constando o 1.º de seis salões para aulas, portaria, salão de chapéos e de
um grande pateo central e o 2.º do gabinete do diretor, secretaria,
bibliotheca e dos esplendidos salões da congregação e do grau. Estes
serão sumptuosos já pelas suas grandes dimensões, já pelo fino gosto
com que serão mobiliados e decorados. O edificio tem cinco fachadas,
mede 12ms.80 de altura e será cercado por um bello jardim fechado por
um gradil de ferro (Idem, p. 22).

Demais prédios públicos foram descritos por Joaquim Ramos de Lima, como o da
Secretaria do Interior, de conjunto simples e belo, trabalhado no mármore. “O tecto deste
salão é uma obra artistica e valiosissima, assim tambem o soalho que é de mosaico de
madeira imbutida. Neste salão está colocado o grandioso quadro A aurora de 15 de
Novembro, magnifico trabalho do pintor mineiro Belmiro de Almeida” (LIMA, 1900, p.
19-20). O edifício se localizava na Praça da Liberdade, bem como o da Secretaria da
Agricultura.
O prédio da Secretaria da Agricultura foi descrito por Lima como o mais grandioso
dos edifícios referidos. “A sua concepção, em que predomina o bello estylo toscano, foi
magnifica”. A respeito da decoração “(...) é caprichosa e de grande realce. O plafond do
vão da escada é rematado em estuque e a sua decoração é belissima, e bem assim a dos
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demais commodos sobresahindo-se a da sala do Secretario, directorias, vestibulo e
escadaria, esta, do systema Joly” (Idem, p. 20-21).
Além dos detalhes dos prédios públicos, outra determinação relevante da planta
de Belo Horizonte dizia respeito à preocupação com a vegetação e com os espaços verdes:
“as árvores acompanham a perspectiva das ruas porque é previsto, situado no sítio mais
acidentado, conforme a tradição do pitoresco e a exemplo da Paris haussmanniana”
(SALGUEIRO, 1997, p. 160, grifo da autora).
O relatório do prefeito Christiano descreveu o número de árvores plantadas em
Belo Horizonte entre os anos de 1926 e 1928, conforme imagem abaixo:
Figura 1.: Total de árvores plantadas em Belo Horizonte (1926-1928)

Fonte: RELATÓRIO apresentado ao Conselho Deliberativo da capital pelo prefeito Christiano
Monteiro Machado em outubro de 1928, p. 149.

Nas palavras do prefeito na época: “Pode se affirmar que Bello Horizonte,
proporcionalmente a sua area, é uma das cidades mais arborisadas no mundo: em breve
tempo, em toda a Zona Urbana, não haverá rua sem arborisação” (Relatório do prefeito
Christiano Monteiro Machado, outubro de 1928, p. 148).
Sobre as praças, escreveu Lima que existiam em grande número em Belo
Horizonte, sendo a mais importante delas a da Liberdade, onde se encontravam o Palácio
Presidencial, Secretarias de Estado do Interior, da Agricultura e das Finanças. “Esta praça
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é calçada a parallelepipedos em uma faixa central, sendo arborizada e profusamente
illuminada por diversas lampadas electricas com intensidade de 1.000 velas cada uma.
Tem 300 metros de comprimento por 150 de largura” (LIMA, 1900, p. 13). Por meio da
planta abaixo é possível identificar a localização da Praça da Liberdade, bem como do
Parque:
Planta 3.: A Praça da Liberdade e o Parque (1895)

Fonte: OLIVEIRA, 2012, p. 126.

Na imagem, a Praça da Liberdade está destacada de azul na parte central superior.
O parque aparece na parte inferior esquerda da planta, em verde. O parque seria “um dos
mais apraziveis locaes da nova cidade, occupando uma area de 62 hectares”. Devido a
sua extensão, ainda não estava finalizado no ano de 1900, data da edição do Almanack.
Mas, finalizando-se as obras, “será o maior e o mais bello da America do Sul, cortado
pela linha ferrea e por largas ruas, com 3 lagos e dous grandes repuchos e variedades mil
de plantas e flores” (LIMA, 1900, p. 14-15). Abaixo segue representação da área do
parque:

20

.
XIV CONGRESSO BRASILEIRO DE HISTÓRIA
ECONÔMICA & 15ª CONFERÊNCIA
INTERNACIONAL DE HISTÓRIA DE EMPRESAS
VARGINHA, 15 A 17 DE NOVEMBRO DE 2021

Planta 4.: O Parque da Cidade de Minas (1895)

Fonte: OLIVEIRA, 2012, p. 128.

O espaço do Parque era composto por canteiros, jardins, lagos, caminhos e
edificações. Não apenas o Parque, mas também os demais espaços que poderiam ser
consumidos pela população belo-horizontina e que foram aqui citados tiveram origem no
planejamento da CCNC, que foi representação de modelos nacionais e internacionais que
influenciaram Aarão Reis. Salgueiro escreveu que a planta de Belo Horizonte se
configurou como uma “montagem de citações”, revelando a pluralidade de leituras e
modelos adotados por Aarão Reis. Nas palavras da autora: “A planta de Belo Horizonte
comporta, na verdade, disposições “arcaicas” e modernas (...) combinação típica da
cultura eclética (...). A materialidade formal de uma cidade é certamente articulada à
história intelectual dos que a conceberam” (SALGUEIRO, 1997, p. 162-163).
A capital mineira, mesmo que inaugurada em 1897, só tomou forma próxima ao
planejado em 1900. Ainda, no planejamento, a Cidade de Minas deveria receber
inicialmente 30.000 pessoas (OLIVEIRA, 2012, p. 100-101) mas, na realidade, os
números foram bem menores, pois de acordo com o Censo de 1900, Belo Horizonte
possuía uma população de 13.000 habitantes na época (Panorama de Belo Horizonte,
1997, p. 27). Naquele mesmo ano, por exemplo, a população da cidade de São Paulo era
de 239.820 habitantes, a de Recife era de 113.106 habitantes e a de Porto Alegre, de
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73.674 (SINGER, 1968, p. 58, 180 e 302). Capitais aquelas que possuíam já anos de
história.
A Cidade de Minas, que foi planejada para receber 30.000 pessoas e inicialmente
recebeu cerca da metade, também contou com outras determinações que, na prática, não
se efetivaram. A própria delimitação entre as três áreas principais – urbana, suburbana e
colonial – não seguiu o planejado na planta. Documento da Fundação João Pinheiro
descreveu, por exemplo, a presença de favelas na área urbana 13:
(...) pois as áreas não ocupadas permaneceram por longo tempo sendo
desenhadas nas plantas, muitas vezes sem a necessária definição entre
a cidade real e a cidade virtual. Outras vezes, a ocupação desordenada
e não-oficial de grandes áreas era simplesmente ignorada nos
mapeamentos oficiais, como no caso das favelas nas zonas urbanas (...)
a cidade ideal, milimétricamente calculada e desenhada sobre as
pranchas da Comissão Construtora, seria uma dentre as muitas imagens
da cidade que se vão constituir (Panorama de Belo Horizonte, 1997, p.
27).

Na tentativa de manter a cidade organizada, seguindo determinados preceitos de
higiene, saneamento, “embelezamento” e pregando o progresso da cidade, os relatórios
administrativos dos prefeitos muitas vezes se ocupavam de ordenamentos urbanos. O
processo de modificações da Cidade de Minas foi intenso até 1930, com mudança
morfológica e toponímica de lugares, como por exemplo no caso das praças: no plano da
CCNC, de 1895, a cidade contava com 24 praças; em 1927, os documentos oficiais
registraram 20; no ano de 1928, o número tinha decrescido para 15; e, para 14 em 1944
(OLIVEIRA, 2012, p. 123).
Abaixo, há representação das praças previstas na planta da CCNC. É possível
notar a concentração de praças na zona urbana da capital. Dos 24 espaços que seriam
praças, 16 foram previstos para se situarem na zona urbana e 8 na zona suburbana.

Segundo Marins, sobre a capital mineira: “Em Belo Horizonte, inaugurada em 1897 sob forte
referenciamento das ideias zoneadoras francesas, o rígido controle proposto para a área central, fixado num
sistema de lotes, avenidas e ruas dispostos numa malha quadrangular circundada por uma avenida de
mediação periférica, mostrar-se-ia igualmente incapaz de regrar a rápida expansão das habitações nos
arrabaldes”. MARINS, 1996, p. 170.
13
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Planta 5.: As Praças da Cidade de Minas (1895)

Fonte: OLIVEIRA, 2012, p. 134.

É possível notar, por meio da planta, que a maior parte das praças da zona urbana
deveria se concentrar ao longo da Avenida Afonso Pena. E não somente as praças
passariam por transformações e alteração de número, diferindo do planejado pela CNCC.
Alguns espaços de lazer que poderiam ser consumidos pela população da nascente cidade
também diferiram do planejado, permanecendo como espaços vazios e abertos, outros
não foram nem mesmo construídos ou nomeados como havia sido previsto.
O bairro do Comércio se constitui num exemplo de localidade que não se
concretizou na prática: seria um local de consumo, já que contaria com estabelecimentos
comerciais que ofertariam produtos e serviços para a população, mas podemos partir
também da noção de consumo do lugar, já que seria um local que contaria com ruas como
a Afonso Pena, que concentraria espaços de lazer como as praças.
3. Considerações finais
Com a instauração do regime republicano no Brasil e com o que significava aquela
nova ordem – um novo sistema político, as reformas urbanas, as transformações nos
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padrões de consumo e nos costumes sociais – a Ouro Preto colonial e imperial estava
aquém do título que possuía. O Estado de Minas Gerais, segundo opinião de políticos,
necessitava de uma nova capital. Se foi conflituoso decidir sobre a transferência da sede
do governo, mais ainda o foi para a decisão sobre a localidade da nova cidade.
Além do acirramento de uma divisão entre a elite política mineira – de um lado,
aqueles que desejavam a transferência da capital e, de outro lado, aqueles que pregavam
a manutenção em Ouro Preto – vale ressaltar que o processo de mudança chamou à
profunda reflexão para o desenvolvimento desigual do Estado, por parte de membros da
elite política. Na tentativa de alcançar um desenvolvimento, de certa forma, homogêneo,
manteve-se a capital na região central de Minas Gerais, na localidade que fora o antigo
arraial de Curral Del Rei. A localidade passaria por ordenamentos urbanos e se
transformaria numa cidade que, construída em poucos anos, deveria ser o oposto da antiga
capital, pois não representaria apenas o rompimento com o passado colonial e imperial,
mas deveria ser condizente com os ideais urbanos emergentes.
A CCNC, formada especialmente para os trabalhos da transformação do espaço
do antigo arraial na nova Cidade de Minas, teve inicialmente na liderança Aarão Reis, o
engenheiro que pensou milimetricamente a construção da cidade. A planta da capital
contava com diversos lugares que poderiam ser consumidos, utilizados, apreciados pela
população da nascente cidade. Os prédios públicos, como o Palácio Presidencial e a
Secretaria da Agricultura, dentre outros; o prédio da Faculdade de Direito; foram espaços
pensados com base em normas urbanas e arquitetônicas, para a garantia de conforto para
quem os utilizasse. Normas artísticas também foram pensadas e executadas para que as
construções agradassem aos olhos de quem as avistasse. Assim como os prédios públicos,
espaços de lazer, como as praças e os parques, também foram pensados com base nos
preceitos modernos de urbanização, arquitetura e arte; eram lugares que também seriam
consumidos pela população da nova capital. Para planejamento e execução de uma cidade
que deveria ser símbolo da modernidade, Aarão Reis nomeou para fazer parte da CCNC
engenheiros, arquitetos e projetistas, que tiveram influências internacionais em suas
formações.
O planejamento da CCNC não se efetivou integralmente na prática. Primeiro, vale
ressaltar, Aarão Reis passou os trabalhos de liderança para o engenheiro Francisco
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Bicalho, ainda em 1895. Segundo, e o mais relevante, a cidade, mesmo que planejada, se
movimenta. As várias pessoas que se movimentavam naquela cidade objeto de consumo
possuíam ideais que se diferiam daqueles preconizados pelo planejamento inicial. Vale
frisar não apenas a movimentação dos políticos, dos prefeitos de Belo Horizonte, que aos
poucos foram questionando algumas determinações da CCNC e transformaram alguns
dos desenhos originais – pela diminuição do número de praças, por exemplo. Mas também
a movimentação das pessoas “comuns”, dos habitantes da Cidade de Minas que foram
empurrados para fora da área urbana e tentaram ocupá-la, formando algumas favelas na
região. Belo Horizonte foi pensada, antes de ser executada, como uma cidade que seria
marcada pela divisão de classes.
A nova capital mineira não foi pensada da mesma forma para todos os seus
habitantes, mas seus espaços, sobretudo os da zona urbana, podem ser entendidos como
espaços concebidos para serem consumidos, utilizados, apreciados, pelos que residiam na
capital, ou que passaram pela cidade no início do século XX.
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