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Festa de i nauguração da Nova Capital - 1897
(Museu Histórico Abílio Barreto)



"A memória, onde cresce a história, que por sua

vez a al imenta, procura salvar o passado para

servir o presente e o futuro. Devemos trabalhar de

forma a que a memória coletiva sirva para a

libertação e não para a servidão dos homens"

(Jacques Le Goff)

A Assembléia Legislativa de Minas Gerais, ao comemorar o centenário de

Belo Horizonte, reúne em uma mostra fotográfica os momentos marcantes de

inserção da Capital na história política do País. São dezenas de registros

captados no cenário urbano, a exibir, sob um enfoque singular, a rica e, às

vezes, trágica trajetória de um povo construindo sua cidadania.

Toda seleção documental é uma opção política. Ao manusear os imensos

acervos fotográficos dos jornais e arquivos da Capital, os responsáveis pela

pesquisa foram chegando lenta, mas, inexoravelmente, à mesma conclusão: o viés

político que se pretendia com a mostra não poderia ser outro senão o do foco
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no personagem anônimo. Apontando o povo como engrenagem principal do processo

histórico, a presente mostra tem por objetivo dar um panorama do cotidiano da

população belo-horizontina no seu primeiro século de história.

A festa e a dor, a violência e a concórdia, as perdas e as conquistas, e,

sobretudo, o exercício da cidadania revelam uma população que não se contenta

apenas com o voto e acredita na democracia que se faz no dia-a-dia - nas

manifestações, nas passeatas, nas procissões, nas greves ... Assim descobrimos

o papel das personalidades políticas, principalmente do Legislativo mineiro.

Em muitas circunstâncias agora expostas, a Casa do Povo está presente, como

palco e instrumento fundamental para todas as conquistas.

Ainda como critéri o de seleção do materi a1 fotográfi co, procurou-se

privilegiar o espaço público urbano, identificando o fato histórico, sempre

que possível, com a arquitetura da cidade.



Faz-se, então, com essa mostra, uma conjunção significativa entre fotografia

e história. O eminente historiador Jacques Le Goff demonstrou, em um de seus

trabalhos, que a fotografia se insere como uma das mais importantes manifestações

da memória coletiva. A fotografia "revoluciona a memória: multiplica-a e

democratiza-a, dá-lhe uma precisão e uma verdade visuais nunca antes atingidas,

permitindo, assim, guardar a memória do tempo e da evolução cronológica".

As fotos ora reunidas mostram ações coletivas, ações públicas, num momento

histórico em que a vida privada depende cada vez mais da res publica. É,

portanto, uma exposição dedicada ao povo de Minas Gerais. Seu propósito é tão amplo

quanto o espectro social que se relaciona com a casa legislativa: eleitores,

estudantes, trabalhadores, políticos, empresários, lideranças, enfim, cidadãos

mineiros que, de uma forma ou de outra, são atores dessa história em marcha.

Dentro dessa multiplicidade de públicos um se destaca naturalmente: os
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jovens de toda a parte. Como lembra Philippe Aries, eles já estão de início na

história e não tiveram que descobri-la. Se a ignoram, é como ignoramos as

coisas mais próximas do nosso universo. Ele também diz: "alguns adolescentes

descobriram a história nos meandros de um livro lido por acaso, de uma aula

evocadora, sem que o professor soubesse, de uma viagem às fontes do passado".

Que essa exposição de fotografias seja "uma viagem às fontes do passado 11

e que os nossos jovens descubram a históri a nos meandros das imagens que

fotógrafos, muitas vezes anônimos, registraram pensando, talvez, que elas

poderiam contribuir para servir ao presente e ao futuro.

Deputado Romeu Queiroz

Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerias
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Proci ssão C1 V1 ca - 1898
(Museu Hi s tóri co Abíl i o Barreto)
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Cortej O fúnebre do Pres i dente Sil vi ano Brandão - 1902
(Museu Histórico Abílio Barreto)
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Passeata na Rua da Bahi a - 1920
(Museu Histórico Abílio Barreto)
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Popu 1ação recebe o Pres idente da Repúb 1i ca, Epitáci o Pessoa,
na sua chegada à estação de Belo Hori zonte - 1922
(Revista O Cruzeiro / Jornal Estado de Minas)
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Passeata da Aliança Liberal - 1930
(Museu Hi s tóri co Abíl i o Barreto)





Rendição do 12° Regimento de Infantaria - 1930
(Museu Histórico Abílio Barreto)
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Pavilhão destruído na Revolução de 1930
(Museu Histórico Abílio Barreto)

'to
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Procissão do Triunfo do Congresso Eucarístico - 1936
(Museu Histórico Abílio Barreto)



urna história em marcha 15

Manifestação dos funcionários públicos
diante do Palácio da Liberdade - 1942

(Jorna 1 Estado de Minas)



16 BELO HORIZONTE

Praça Sete - Campanha Aníbal Benévolo - doação
de metais para compra de um avião para
a II Guerra Mundial - 1942
(Museu Histórico Abílio Barreto)
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Comício da Vitória na 11 Guerra Mundial - maio de 1945
(Jorna 1 Estado de Mi nas)
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Expedicionários são recebidos pelos familiares
após a 11 Guerra Mundial - outubro de 1945

(Jornal Estado de Minas)
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o pOVO, na Praça da Liberdade, em frente ao Palácio
do Governo, exige a Constituinte - outubro de 1945
(Jornal Estado de Minas)
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Comício político em frente à Feira Permanente de Amostras, onde
hoje é a Estação Rodoviária, na Praça Rio Branco - julho de 1945

(Jornal Estado de Minas)
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Comício em protesto pela condenação do
Cardeal Mindszenty - fevereiro de 1949

(Jorna1 Estado de Minas)
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Greve de bancários, em frente à sede da
Assembléia Legislativa, na rua Tamoios - 1951
(Jornal Estado de Minas)
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Movimento estudantil contra a majoração
dos preços dos cinemas - 1952

(Jornal Diário da Tarde/Jornal Estado de Minas)
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Policial persegue um manifestante durante a
Rebelião da Carne - fevereiro de 1952
(Diário da Tarde / Estado de Minas)

Estabelecimento comercial depredado
durante a Rebelião da Carne - fevereiro de 1952

(Revista O Cruzeiro/Jornal Estado de Minas/foto: Eugênio Silva)
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Greve dos operarlos da prefeitura - 1954
(Jornal Diário da Tarde/Jornal Estado de Minas)
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Campanha política - Praça Sete - 1958
(Jornal Estado de Minas)
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Greve de professores - novembro de 1959
(Jornal Estado de Minas)
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Avenida Afonso Pena e suas fileiras de ficus - 1964
(Foto: José Nicolau)

Árvores da Aveni da Afonso Pena são cortadas e arrancadas - outubro de 1964
(Revista O Cruzeiro/Jornal Estado de Minas/foto: Eugênio Silva)
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Noite das Cadeiradas, na Secretaria de Saúde, atual Minascentro - 1964
(Revista O Cruzeiro/Jornal Estado de Minas)
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Cruzada da Família com Deus pela Liberdade - 1964
(Jorna 1 Estado de Minas)
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Multidão comemora a deposição do
Preso João Goulart, em frente à

Igreja de São José - abril de 1964
(O Cruzeiro/Jornal Estado de Minas)
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Manifestação estudantil - 1966
(Jornal Estado de Minas)

Manifestação estudantil na Assembléia
Legislativa, na rua Tamoios - 1966

(Jornal Estado de Minas)

-----------------------------
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Reunião de estudantes no Plenário da
Assembléia Legislativa - 1968
(Jornal Estado de Minas)

Tropas da PM ocupam o prédio da Fafich - 1968
(Jorna1 Estado de Minas)



r 40 BELO HORIZONTE

Manifestação estudantil na Faculdade de Direito, Praça
Afonso Arinos, no Dia Nacional do Protesto - março de 1978
(Jornal Estado de Minas)
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Manifestação de professores em greve,
na Praça da Liberdade - junho de 1979

(Jornal Estado de Minas)
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Greve de operarlos da construção civil -
manifestação na Praça da Estação - 1979
(Jornal Estado de Minas)



Manifestação de operarlOS da construção civil,
em greve, em frente ao Campo do Atlético, na

Avenida Olegário Maciel - 1979
(Jornal Estado de Minas)

Taxi é queimado, na Praça da Estação, durante mani-
festação de operários da construção civil - 1979

(Jornal Estado de Minas)
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Recepção ao Papa João Paulo 11,
na Avenida Afonso Pena - julho de 1980
(Jornal Estado de Mi nas)

Celebração durante visita do Papa João Paulo 11,
no local conhecido hoje como Praça do Papa -
julho de 1980
(Jorna 1 Estado de Minas)



Campanha pelas "Diretas-Já" - 1984
(Jorna1 Estado de Minas)
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Vigília na campanha pelas "Diretas-Já",
na Praça Rio Branco - 1984

(Jornal Estado de Minas)
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Populares rompem o cordão de isolamento formado pela PM, em frente ao Palácio
da Liberdade, à chegada do Corpo do Presidente Tancredo Neves - abril de 1985

(Jornal Estado de Minas)
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Campanha pelas eleições diretas - 1987
(Jornal Estado de Minas)



Passeata da greve geral dos trabalhadores na
Avenida Afonso Pena - março de 1989
(Foto: Giovani Pereira)
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Greve de motoristas e trocadores da Região Metropolitana
de Belo Horizonte - outubro de 1990

(Jornal Estado de Minas / Foto: Alfredo Castro)
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Manifestação pelo impeachment do Presidente Fernando Collor - 1992
(Jornal Estado de Minas/Foto: Washington Alves)
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Policiais militares se protegem do tiroteio durante manifestação
em que PMs e policiais civis tentaram invadir a sede do Centro de
Operações Policiais Militares - 1997
(Jornal O Tempo/Foto: Ornar Freire)
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Cabo é baleado no Centro de Operações Policiais Militares (CapaM)
durante manifestação de policiais militares e civis em greve - 1997

(O Tempo/Foto: Isa Nigri)
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Manifestação do funcionalismo público,
na Assembléia Legislativa - 1997

(Jorna1 Hoje em Dia/Foto: Eugên io Novaes)

Representantes do Movimento dos Sem-Terra
em manifestação na Tribuna Popular da
Assembléia Legislativa - março de 1998

(ALEMG/Foto: Marcelo Metzker)
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