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AS CIDADES MODERNAS E A CENTRALIZAÇÃO DOS EQUIPAMEN TOS 
DE LAZER E CULTURA: O CASO DE BELO HORIZONTE - MG 

 
Ana Claudia Porfírio Couto 

Rafael Fróis 
 
 

RESUMO 
 

Este artigo apresenta um trecho do estudo em finalização “Lazer, Juventude e Espaço 
Urbano: A relação dos jovens de bairros populares com os Eventos e Equipamentos de 
lazer da Cidade de Belo Horizonte”, desenvolvido no Programa  Interdisciplinar em 
Estudos do Lazer da Universidade Federal de Minas Gerais. Em pesquisa anterior – 
especialização, identificamos que os jovens moradores da periferia/subúrbio não 
frequentam os eventos e equipamentos públicos de lazer da cidade. E antes de ir a 
campo para conhecer os motivos, buscamos na concepção histórica do planejamento 
urbano da Cidade, elementos que nos auxiliassem no entendimento desta constatação. 
Assim, apresentamos parte do resultado da investigação, que apresenta a história de uma 
cidade idealizada pelas elites inspiradas no modernismo europeu, que segregaram do 
espaço planejado os seguimentos populares que construíram a cidade. A investigação 
nos apresenta uma cidade que concentra desde sua fundação dos equipamentos 
específicos de lazer na área “nobre” a cidade - reservado as elites. 
Palavras-ChaveLazer e planejamento urbano;  Equipamentos de Lazer; Lazer e 
Movimentos Sociais 
 
Premissas 
 
 Com o advento da Revolução Industrial uma quantidade sem precedentes de 
pessoas, abandonaram o campo e passaram a viverem em aglomerados urbanos. Sem 
planejamento, as cidades europeias do final do Século XIX, como Paris e Londres, 
foram as primeiras a experimentar o caos social provocado pela multidão, o que 
despertou a atenção de múltiplos observadores: Filantropos, médicos e jornalistas, que 
investigaram as condições das casas, das fábricas e dos lares dos trabalhadores dos 
bairros operários, para constatar toda a degradação da especie humana daquele tempo. 
 É neste contexto que segundo Bresciani (1986), surge a Ideia Sanitária, 
profundamente arraigada na medicina e na moral burguesa que preconizava: A higiene e 
a medicina social, o urbanismo, a estatística, a sociologia da família e a psicologia 
social, que mais tarde vão dar início ao que conhecemos por Ciências Sociais. 

 
A Ideia Sanitária tinha um duplo sentido. Físico e moral - define uma 
sociedade sã: Sem doenças, sem crimes, revoltas ou revoluções. O 
reequacionamento das cidades com base na teoria dos fluidos – 
propiciar a circulação do ar, da água, da luz, das mercadorias e das 
pessoas (BRESCIANI, 1986 p. 28) 
 

 Diversas cidades brasileiras foram erguidas ou adequadas seguindo este modelo, 
Freitag (2003 p. 117) afirma que cidades como Belo Horizonte, Goiânia, Brasília, 
Marília, Londrina entre outras, são cidades jovens que foram projetadas na prancha para 
territórios vazios. Outras cidades que já existiam desde o período da colonização 
portuguesa, foram revitalizadas pela modernidade, tomando como critério a 
higienização, o embelezamento e a funcionalidade, como é o caso por exemplo de 
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Curitiba e do Rio de Janeiro. 
  
1. Belo Horizonte 

 
 A Cidade de Belo Horizonte, começa a ser construída no ano de 1894, e tem sua 
fundação no dia 12 de Dezembro de 1897. Imaginada pelas elites mineiras, 
agroexportadoras1, portadoras de uma ordem republicana, segundo Cerezo (1997), ela 
foi concebida para marcar a ruptura com o passado tradicional colonial, e nasce, sob o 
signo da recém proclamada República Brasileira, que queria marcar o seu surgimento 
com um monumento totalizante “moderno” avesso a herança colonial da antiga capital 
de Minas Gerais: Ouro Preto. 
 Julião (1992), ao analisar o imaginário da sociedade Mineira, prestes a fundar a 
Nova Capital, afirma, que as elites idealizavam uma cidade capaz de ser um Marco Zero 
de passagem do Império para a Republica. Sob o signo das Luzes e da racionalidade 
cientifica. Uma visão que também correspondia para as elites à sensação de viver a 
“aventura da modernidade”, a exemplo de cidades europeias. 
 Para Buere (1997), apesar da comissão construtora de Belo Horizonte, ter por 
objetivo construir uma cidade evitando a realidade social caótica já experimentada pelas 
cidades do velho mundo2, esta era positivista e fiel aos ensinamentos (mandamentos) da 
modernidade europeia, e em sintonia com os mais recentes projetos urbanísticos 
vigentes, planejou uma capital com lugares arejados, amplas e largas avenidas, 
inspiradas no modelo de reestruturação de Paris do Conde Haussman. 
 O Engenheiro chefe da comissão Construtora da Nova Capital foi Aarão Reis, 
professor da Escola Politécnica do Rio de Janeiro que integrava a geração de 
intelectuais positivistas da Republica. Este era afinado com a mentalidade reformista 
das elites e comprometido com a bandeira do progresso. Inspirado em utopias europeias 
queria concretizar ideias urbanísticas através do exercício da geometria,  
arregimentando as funções humanas no espaço - um verdadeiro geômetra social3. Seu 
plano geral para a cidade de Belo Horizonte, prévia três zonas: 

 
A Urbana (Dentro do perímetro da atual Avenida do Contorno, 
destinadas as repartições e as residências dos funcionários públicos), 
Suburbana (Em torno da urbana, fora do perímetro da Contorno, para 
sítios e chácaras) e a Rural  (a mais externa, para o cinturão verde 
destinada ao abastecimento da cidade) (CEREZO 1997 p.123). 
 

 A proposta  idealizada objetivava forçar a população a ir se desenvolvendo do 
Centro para a Periferia. De “dentro” para “fora”. De forma que os valores da área 
central – Perímetro da atual Avenida Contorno, sintonizados com o modelo da 
urbanidade e civilidade dos países desenvolvidos se expandissem para as áreas 
periféricas. O que não era uma tendência apenas da Nova Capital Mineira, e sim, de 
todas as cidades que passaram pelo processo do novo urbanismo do século XX.  
 Neste modelo os novos formatos arquitetônicos são impostos e instituições 
disciplinares (médicos-sanitaristas, fiscais repressivas, entre outras) começam a ordenar 

                                                           
1Termo utilizado por LE VEN 1977, em Estudo sobre a Formação Econômica, Social e Política de Belo 
Horizonte.   
2BRESCIANI 1982 - Sobre as condições de moradia e a superpopulação em Londres e Paris do Século 
XIX.  
3Termo utilizado por Lewis Mumford (1982) p. 191, resgatando a ideia dos Planejadores – de Hipódamo 
a Haussmann, cuja utopia é realizar ideias urbanísticas através do exercício da geometria e da 
arregimentação de funções humanas no espaço urbano. 
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as pessoas nos novos espaços remodelados fazendo com que a população pobre seja 
expulsa dos centros urbanos para as periferias4.  
 Em Belo Horizonte os primeiros a serem expulsos foram os operários que 
vieram construir a Cidade entre os anos de 1894 e 1897. Ao contrario de outros 
seguimentos sociais da antiga capital Ouro Preto, que tiveram espaços reservados para 
moradia, os trabalhadores ou melhor os “bons trabalhadores”5, moravam na periferia da 
Avenida do Contorno em cortiços e aos poucos foram sendo expulsos para outras 
periferias.  
 Com o passar dos anos, a especulação imobiliária e os custos vão expulsando os 
trabalhadores para cada vez mais longe da cidade planejada, para locais sem infra-
estrutura. A Cidade então passa a ser ocupada diferente do idealizado, e o isolamento da 
população pobre nas periferias da cidade não foi acompanhado de uma politica de 
construção de infraestrutura: 

 
O isolamento da população pobre em espaços considerados seguros 
para a sociedade não foi acompanhado de uma politica de construção 
de infra-estrutura básica naqueles locais. Durante as primeiras décadas 
do século XX, tornaram se frequentes as reclamações de indivíduos, 
grupos e entidades de classe em relação a precariedade das moradias, 
a ausência de esgoto, água luz, transporte, entre outros, demonstrando, 
então, o eterno descaso das autoridades em relação à periferia 
(BUÉRE, 1997 p. 78) 

 
 Na área central da cidade estava toda a infra-estrutura e as promessas da cidade 
moderna, reservada para poucos, conforme afirma Julião 1992:  
 

Na área Central, ao contrario, estavam localizados o espaços coletivos 
mais atraentes, os edifícios públicos, e também concentrados de 
serviços urbanos modernos, como saneamento iluminação, bonde etc. 
Obviamente, um território elegante e acessível a poucos, já que seus 
terrenos estavam entregues ás leis do mercado. Ali as elites 
construíam suas residencias, faziam seus negócios, desfrutavam o seu 
lazer.  (JULIÃO, 1992 p. 80) 

 
 Nos primeiros anos de vida da Nova Capital era possível perceber a existência 
de duas ou mais cidades, dentro de Belo Horizonte. Segundo Julião (1996), uma cidade 
elegante e oficial e a uma outra popular dos toucinhos e cachaças. 

 
A classificação hierarquizava as três regiões em matizes que iam da 
ordem à desordem urbana. A Praça da Liberdade, obviamente, 
cristalizava a ordem oficial. A Bahia, um território de transição, 
embora mundano e livre do oficialismo, inseria-se nos padrões da 
ordem pública, aproximando-se dos ideais de progresso. Por último, a 
“Zona” , lugar do obscuro e proibido, onde se misturavam o jogo, a 
prostituição, a boêmia. E, é claro, onde também estava presente a 
polícia, atenta àquela desordem. (JULIÃO, 1996 p. 83) 

                                                           
4 A nova faceta deste modelo é visível nas recentes urbanizações de Vilas e Favelas – Programa Vila 
Vila,  em Belo Horizonte que tem expulsado as populações, agora, das periferias da cidade, para as 
periferias da região Metropolitana. (Procurar algum artigo e autor que fala sobre isto) 
5 Segundo LE VEN 1977, dois Anos após a Fundação da Cidade foi reservado um bairro para os bons 
operários, chamado de 8ª Seção, onde é hoje o atual bairro Barro Preto, com leis especificas e exigências 
morais. 
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 Neste sentido Júlio Cesar Buere, afirma que há relatos históricos que afirmam a 
existência de diversas cidades no início da fundação de Belo Horizonte. E destaca três: 
A Cidade do Poder, a do Lazer e a da Desordem. 

 
Uma cidade do poder” - Ligada aos espaços previamente reservados 
para órgãos políticos oficiais e o transito sem impedimentos das 
autoridades e escalões mais altos do funcionalismo; “A cidade do 
lazer” , fora do trabalho e da cidade oficial, ainda que circunscrita aos 
padrões de ordem pública, local reservado para momentos de ócio da 
elite e estratos médio a da população. Representativos dessa “ cidade” 
são os locais como a Rua da Bahia, Parque Municipal, Teatros, Bares, 
Entre Outros; e, por fim, “a cidade da desordem”, local de trabalho 
desordenado, dos bairros pobres, das “zonas”, dos jogos e 
divertimentos não adequados as espirito da modernidade requerida 
pela elite, portanto negadoras da cidade da ordem (BUERE,  1997 p. 
70) 

 
 Para nós é claro e nítido que não existia somente uma cidade do Lazer, e sim 
duas, haja visto que os jogos e os divertimentos na cidade da “desordem”, nas “Zonas”, 
contemplava o desejo e as possibilidades das camadas populares da cidade. Julião 
(1992), afirma que existia uma lógica segregacionista inegável na capital, que 
estabelecia limites claros entre ricos e pobres, uma cidade dicotômica de dois mundos 
onde,  

 
um circulava a elite e estratos médios da sociedade e que era 
representado positivamente. Outro, associado ao elemento popular, 
constituía um lugar, na ótica das classes dominantes, não pertinentes 
ao território da cidade moderna, assim como seus habitantes, 
simbolicamente, estavam excluídos da ordem social. Daí a 
identificação de seus espaços com a Zona, a desordem – imagens 
construídas a partir de atributos de negação. (JULIÃO, 1992 p. 120) 

 
 Além de excluídos do ambiente moderno e suas promessas de desenvolvimento 
e emancipação, os moradores dos bairros populares eram perseguidos por instituições 
que visavam disciplinar a ordem urbana, com clara orientação a perseguir aqueles que 
não se enquadravam no sistema do trabalho6.  

 
A policia Militar patrulhava os subúrbios e a Guarda Civil, a zona 
urbana. Ambas tinham instruções para deter suspeitos, embriagados, 
vadios, gente que se entregava ao jogo, prostitutas ou indivíduos que 
faltassem com o decoro público, crianças perdidas e desordeiros. E, 
ainda, impedir o ajuntamento com algazarra em botequins, tavernas e 
outras casas de negócios, comunicar as autoridades a existência de 
reuniões ilícitas e de casas de jogos. Enfim a atenção policial deveria 
voltar-se para práticas cotidianas, especialmente aquelas ligadas ao 
tempo livre e de lazer na cidade. (JULIÃO, 1992, p. 147) 

 
2. Outras Cidades Brasileiras 

 
 A centralização dos equipamentos/espaços de lazer nos centros da cidade, não é 
um caso especifico de Belo Horizonte. É comum os pesquisadores que discutem 
planejamento urbano e lazer, denunciarem que as áreas reservadas para as elites nas 

                                                           
6 Segundo BRESCIANI 1987 p.19, A prática de recolhimento dos homens pobres encontrados fora do 
trabalho data da Europa do século XVII. 



198 

 

reformas urbanísticas foram e ainda são privilegiadas. Melo (2009), denuncia que no 
Rio de Janeiro, uma cidade privilegiada do ponto de vista da quantidade de 
equipamentos os tem centralizados nas zonas central e sul da cidade.  

 
No caso do Rio de Janeiro, uma cidade que tem o “privilégio” (que 
aliás deveria ser de todas as cidades, não devendo nem mesmo ser um 
privilégio) de possuir uma vasta rede de teatros, cinemas, bibliotecas, 
centros culturais etc., estes se encontram exatamente em sua grande 
maioria nas zonas que congregam a população de maior poder 
aquisitivo (Centro e Zona Sul), ficando mais uma vez abandonadas as 
áreas mais afastadas. Vejamos alguns exemplos. A cidade possui 
cerca de 60 centros culturais, mas somente 1 se localiza no eixo Zona 
Norte - Zona Oeste. De todas as salas de cinema existentes na cidade, 
somente 21 são dedicadas a uma cinematografia “alternativa”, todas 
localizadas no eixo Centro-Zona Sul. As bibliotecas e museus mais 
organizados estão também localizados neste último eixo (MELO, 
2009). 

 
 Na cidade de Curitiba capital do Paraná, Rechia et al (2012), denunciam que a 
população pobre da cidade tem  seus equipamentos de lazer tratados de maneiras 
distinta dos da região central da cidade.  
 

Percebe-se que os espaços públicos centrais são apropriados 
pelaspessoas que se deslocam para esses lugares por razões variadas, 
pois oferecem inúmeras opções de uso como trabalho, comércio, 
turismo, entre outras. Com isso tais ambientes se tornam 
movimentados e foco de interesse pelas iniciativas governamentais, 
que investem em manutenção e ações diversificadas priorizando-os. Já 
no caso da periferia o descuido do poder público tende a prevalecer, 
resumindo-se em ações pontuais, como por exemplo, eventos festivos 
de baixa qualidade, falta de manutenção e segurança. (RECHIA p. 
1811 2012) 

 
 Quando buscamos autores que discutem o lazer nas regiões metropolitanas o 
quadro se agrava. Pesquisa de informações básicas municipais do IBGE em 2001 
revelou um quadro concentrador dos espaços culturais  centralizados nas cidades sedes 
das regiões metropolitanas, conforme afirma Marcelino 2007. 

 
O aumenta da população urbana não foi acompanhado pelo 
desenvolvimento de infraestrutura adequada. Gerando desníveis na 
ocupação do solo e diferenciando marcadamente, de um lado as áreas 
centrais, ou os chamados polos nobres concentradores de benefícios, e 
de outro a periferia, com seus bolsões de pobreza verdadeiros 
depósitos de habitações. (MARCELINO 2007 p.16) 
 

 No Município de Ribeirão as Neves, Região Metropolitana de Belo Horizonte, 
Noronha (2010), apresentou um quadro problemático com relação a insuficiência de 
locais públicos e adequados para a prática do lazer. Segundo a autora, a cidade esta 
entre os 97% dos municípios do país que carecem de teatros, salas de cinemas e 
bibliotecas. 
   
3. Movimentos Sociais e a reivindicação pelos Equipamentos de Lazer 

  
 Voltando ao caso de Belo Horizonte, mesmo com os consideráveis desníveis 
históricos na comparação com a região central da cidade, não podemos dizer que nos 
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dias atuais as periferias da cidade estão totalmente desprovidas de equipamentos de 
lazer. Em pesquisa realizada por Silva (2010), foi possível constatar que os movimentos 
sociais populares, vem obtendo diversas conquistas desde o inicio da década de 1990 
fazendo esforço para reparação histórica da ausência dos equipamentos. 
 A Participação dos sujeitos e dos grupos organizados na transformação do 
espaço urbano foi essencial para obtenção de conquistas para (re)organização, 
(re)planejamento da  cidade. Os imigrantes italianos foram os primeiros a se 
organizarem enquanto grupo e reivindicarem melhorias de infra-estrutura nos bairros 
populares de Belo Horizonte. Segundo Le Ven, “Estes grupos reivindicavam a 
implantação de serviços básicos e equipamentos urbanos, o patrocínio de festas e jogos 
comunitários, a construção de templos, e ajuda aos mais necessitados” (LE VEN 1977, 
p. 89). Protestavam também contra a discriminação que sofrem os operários 
estrangeiros e nacionais e relação a moradia e lazer em um contexto de formação de 
uma classe trabalhadora - uma classe nova já que até o ano de 1988 o Brasil era um país 
escravocrata. 
 A partir da década de 1980 com acessão dos partidos populares ao poder, 
cidades administradas especialmente pelos Partido dos Trabalhadores, criaram 
modalidades de participação com o objetivo de envolver as populações nas tomadas de 
decisões sobre o uso do recurso público. No Brasil o Orçamento Participativo – O.P. é a 
modalidade de democracia participativa mais popular e conhecida. Neste modelo a 
população é convidada a discutir e priorizar junto com os gestores públicos a aplicação 
de recursos para construção de obras.  
 Sabemos que esta modalidade de envolvimento da população não é inocente e 
que outros condicionantes políticos estão por de trás do interesse desta participação 
popular. Apesar da critica da estatização e cooptação dos movimentos sociais com a 
chegada dos partidos populares ao poder, uma analise superficial mostra que as diversas 
conquistas destes grupos organizados de moradores somam esforços para reparar a 
(re)ordenar o espaço urbano da periferia da cidade, renegado pelas elites que fundaram a 
capital.  
 Entre 1993 e 2008 a população escolheu e aprovou 1.394 obras. São obras de 
Infra-estrutura urbana – principalmente urbanização de vilas, construção de habitações 
populares, de unidades de ensino infantil, escolas de ensino fundamental, centros de 
saúde, parques ecológicos, centros culturais, centros de referência em assistência social, 
centros poliesportivos entre outras. 
 Mas quando vamos analisar os números das obras aprovadas pelas comunidades 
nestes 19 anos somente 6,9% são demandas nas áreas de Esporte, Meio Ambiente, 
Cultura e Lazer, o que vai de encontro com a afirmação de Melo (2009), que a 
população e os gestores hierarquiza as necessidades colocando o lazer e a cultura em um 
plano secundário, à margem das necessidades humanas, onde saúde, educação e 
trabalho (entendidos como fundamentais à “sobrevivência”) ocupam espaço de 
predominante importância, ficando relegados ao segundo plano problemas relacionados 
à cultura e ao lazer.  
 Analisando os dados do O. P., fornecidos pela Prefeitura de Belo Horizonte, 
identificamos que na medida que as comunidades foram ganhando obras ligadas a 
infraestrutura urbana (40%), urbanização de vilas (28,2%), saúde (11,0%) e Educação 
(11,0%), percebemos aumento das demandas ligadas ao lazer e a cultura.  
 Uma das informação que ilustra a importância do O.P. para a descentralização 
dos equipamentos de Lazer, é a constatação de que ele é responsável pela construção da 
maioria dos centros culturais nas periferias de Belo Horizonte. Dos 15 (quinze) 
existentes, 12 (doze) foram aprovados pela reivindicação popular. Talvez se não fosse a 
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participação e a luta das comunidades estes equipamentos e outros ligados ao lazer das 
populações dos bairros que surgiram fora da prancha do engenheiro Aarão Reis eles 
nem existiriam. 
 Com a construção de equipamentos de meio ambiente, esporte, lazer e cultura, a 
população e os gestores públicos são desafiados a repensarem a distribuição dos 
recursos públicos, haja visto que somente 1,62% dos recursos anuais são destinados 
paraa estas temáticas. O dinheiro é escasso para contratação de pessoal e manutenção 
dos  equipamentos, fazendo com que muitos ficassem abandonados e sem animação 
sócio/cultural. No O.P. 2011/127 a aprovação de novos empreendimentos culturais não 
foi recomendada por técnicos da administração Municipal.  
 
Considerações Finais 
  
 A Belo Horizonte do Engenheiro Aarão Reis foi projetada para 30.000 
habitantes, cresceu, é segundo dados do IBGE (2010), tem 2.300.000 habitantes 
distribuídos em nove regiões administrativas. Mesmo com a luta dos movimentos 
sociais em fazer a reparação histórica, até os dias de hoje é de fácil identificação os 
desníveis quando comparamos a Região Central da Cidade, a antiga Zona Urbana, com 
as periferias, constatamos que a Belo Horizonte Planejada, ainda concentra os 
equipamentos específicos de lazer. 
 Assim acreditamos haver uma correlação histórica, direta quando vamos discutir 
a má distribuição dos equipamentos de esporte, lazer e cultura na cidade, já que o 
crescimento da cidade se deu de fora para dentro, diferente do que planejaram as elites 
agro-exportadora. Para Le Ven (1977), a cidade não cresceu como uma mancha de óleo. 
Cresceu de forma desordenada e sem planejamento, a partir da expulsão da população 
pobre para as periferias da cidade. 
 O resgate da história de Belo Horizonte nos apresenta que os seguimentos 
populares foram expulsos, excluídos e perseguidos na cidade planejada, o que os 
obrigou a fundar uma outra cidade, com suas próprias redes de lazer e sociabilidade. Os  
benefícios prometidos pelo planejamento urbano moderno de inspiração europeia só 
chegou para os moradores pertencentes as elites que moravam dentro da cidade 
planejada, concentradora de toda infra-estrutura e conforto. 
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