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O fim das coisas 
 

Fechado o Cinema Odeon, na Rua da Bahia. 
Fechado para sempre. 

Não é possível, minha mocidade 
fecha com ele um pouco. 

Não amadureci ainda bastante 
para aceitar a morte das coisas 

que minhas coisas são, sendo de outrem, 
e até aplaudi-la, quando for o caso. 

(Amadurecerei um dia?) 
Não aceito, por enquanto, o Cinema Glória, 
maior, mais americano, mais isso-e-aquilo. 

Quero é o derrotado Cinema Odeon, 
o miúdo, fora-de-moda Cinema Odeon. 

A espera na sala de espera. A matinê 
com Buck Jones, tombos, tiros, tramas. 

A primeira sessão e a segunda sessão da noite. 
A divina orquestra, mesmo não divina, 

costumeira. O jornal da Fox. William S. Hart. 
As meninas-de-família na platéia. 

A impossível (sonhada) bolinação, 
pobre sátiro em potencial. 

Exijo em nome da lei ou fora da lei 
que se reabram as portas e volte o passado 

musical, waldemarpissilândico, sublime agora 
que para sempre submerge em funeral de sombras 

neste primeiro lutulento de janeiro 
de 1928. 

 
Carlos Drummond de Andrade 

 
 

O cinema Odeon inaugurado em 1906, ainda como teatro Paris, na região central de Belo 
Horizonte, assim como muitas outras salas de cinema da cidade, hoje se restringe à memória. Em 
ruínas ou transformadas em estacionamentos e igrejas evangélicas, as edificações que outrora 
projetavam sonhos sobre os penteados e chapéus belorizontinos foram, ao longo de sua história, 
engolidas pela metrópole. 

Desde a primeira exibição, em 10 de julho de 1898, até a última première, mais de uma 
centena e meia de salas se movimentaram no espaço e no tempo da capital mineira. De grandes 
teatros a cinemas de bairro até aos atuais multiplex, o sentido e a forma do cinema na cidade 
passaram por grandes transformações, em curtos intervalos de tempo, e com uma intensidade 
surpreendente. 

Assim como Drummond, Giuseppe Tornatore, em “Cinema Paradiso” (1988), aborda, 
em semelhante tom de lamentação e nostalgia, a perda de um objeto (em ambos os casos uma 
sala de projeção) carregado de lembranças e vivências. Poema e filme são expressões distintas de 
um mesmo sentimento: a constatação da inevitável transformação do mundo e da vida que o é 
subjacente.  

Ir ao cinema na primeira metade do século XX em Belo Horizonte era um hábito, tal 
como na pequena cidade italiana. As salas de cinema eram verdadeiros espaços de encontro e de 
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sociabilidade, vivência da/na cidade. Junto aos passeios no parque e aos espetáculos cívicos, o 
cinema figurava como uma das principais atividades de lazer e de apropriação do tempo livre na 
capital mineira.  

No entanto, a partir dos anos 60 e 70 percebe-se um claro declínio na trajetória da 
experiência do cinema em Belo Horizonte, haja vista os inúmeros fechamentos e demolições 
assistidos neste período. Quais seriam, então, as razões e os mecanismos que levaram à 
obsolescência tão rápida destas estruturas, e que implicaram na transformação da experiência de 
ir ao cinema? Seria exclusivamente o advento de novas tecnologias suficiente para explicar tal 
fenômeno? 

Aqui, parte-se da hipótese de que estas transformações estão relacionadas a fatores muito 
além dos critérios de adaptação técnica, ou remuneração. As antigas salas de exibição, como 
pretendemos demonstrar ao longo deste artigo, não existem mais, pois o espaço-tempo por elas 
representados e a elas relacionado não existem mais. Pois, centralidade, reunião e encontro, 
aspectos basilares da vida na cidade de outrora,  são elementos escassos na vida urbana presente. 

Acreditamos, também, que procurar explicar as transformações na sociedade apenas por 
meio do argumento da incorporação de novas tecnologias aos modos de vida é insuficiente e não 
nos permite enxergar as reais contradições que dão movimento à nossa sociedade. 

Quando tratamos da vida cotidiana nas cidades, e, sobretudo dentro do recorte histórico 
que nos é mais próximo, nos deparamos com a iminente aceleração da vida, e a crescente 
abreviação dos espaços-tempo reservados à sua realização ao largo dos termos. A tensão entre a 
(re)produção capitalista e a (re)produção da vida, a confrontação do cumulativo com o não-
cumulativo, domínio e apropriação. 

Que pistas então os antigos cinemas podem nos fornecer sobre o momento de captura da 
vida cotidiana? Momento em que esta passou a ser crescentemente colonizadas pelas estratégias 
de reprodução do capital.  

Não seria por volta desta mesma época em que se consolida a implosão-explosão de Belo 
Horizonte, e a fragmentação dos contextos da vida social correspondente à cidade, figurando-se 
ela como uma autêntica metrópole? 

As cidades nascem como espaços de mediação entre ordens distintas, de troca e reunião do 
diverso. Acumulação de pessoas e coisas. Trazendo imbricados, deste modo, as possibilidades 
para a realização do homem e da mulher, e as condições para sua própria ruptura. 

A industrialização, por sua vez, vem a romper com a cidade, negá-la, explodi-la em 
fragmentos. A indústria rompe com a sua centralidade, com os espaços de encontro, nega tudo 
aquilo que a cidade representa. 

A metrópole é pois, o resultante concreto desta negação, a forma que contém os estilhaços 
e fragmentos da cidade. 

 
“Na sua materialidade, a metrópole vai sendo composta por justaposições sucessivas, 
que aparecem como mosaicos desconexos. Isso é muito diferente da cidade que tinha 
uma centralidade pressuposta (o velho centro) para onde tudo se convergia, e de onde se 
articulavam espaço e tempo produtivos.” (SEABRA, 2004, p.184). 

 
O espaço da metrópole é um espaço abocanhado pelo processo geral: Funcionalizado, 

hierarquizado e segregador. Na metrópole a organização e a divisão do trabalho são tomadas ao 
extremo. Nela, a produção do espaço é a reprodução do capital. 

Esta transformação, porém, se consubstancia no ato de apropriação que se realiza em um 
espaço-tempo específico. Na metrópole, esta relação é acelerada e elevada à instantaneidade, 
torna-se abstrata e se desvincula da práxis. O tempo torna-se efêmero, sem espessura e o espaço 
amnésico, sem passado (CARLOS, 2001). 

 
“A quantificação do tempo e do espaço atravessa as relações presentes na sociedade, 
penetra o universo da vida cotidiana do cidadão, não só pela constituição de uma rotina 
organizada, mas pelos atos, gestos, modos de uso dos lugares da vida, perfeitamente 
homogêneos”.  (CARLOS, 2001, p.349) 
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Na medida em que o uso do tempo é também o uso do espaço, as possibilidades de 

apropriação e de realização da vida neste contexto são sistematicamente abreviadas. A lógica do 
mercado acaba, portanto, por envolver não apenas o tempo do trabalho invade também o tempo 
do não trabalho, do ócio, tempo que não pertencia ao processo produtivo.  

Ao ser incorporado à reprodução capitalista, o tempo livre travestido de lazer passa a se 
figurar como tempo-espaço de consumo, distanciando-se do campo do espontâneo para se 
associar ao programado, retirando-se da vida cotidiana e instaurando-se na cotidianidade, 
repetitiva e estéril. 
 

“O cotidiano não é um espaço-tempo abandonado, não é mais o campo deixado à 
liberdade e à razão ou à bisbilhotice individuais. Não é mais o lugar em que se 
confrontam a miséria e a grandeza da condição humana. Não é mais apenas um setor 
colonizado, racionalmente explorado, da vida social, por que não é mais um “setor” e 
por que a exploração racional inventou formas mais sutis que as de outrora. O cotidiano 
torna-se objeto de todos os cuidados: domínio da organização, espaço-tempo da auto-
regulação voluntária e planificada. Bem cuidado, ele tende a construir um sistema com 
um bloqueio próprio (produção-consumo-produção). Ao se delinear as necessidades, 
procura-se prevê-las; encurrala-se o desejo” (LEFEBVRE, 1991, p.82). 
 

A experiência do cinema na cidade, de maneira semelhante, também se viu transformada 
por este processo. Antes concebida como uma atividade dotada de espontaneidade, lúdica e 
inspiradora da vida, hoje se reduz a entretenimento, espaço de consumo e de embriaguez: mero 
“prolongamento do trabalho no capitalismo tardio” (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 128). 
 

Mais de uma centena e meia de salas... 
 
Em seu princípio, relacionado a um desejo de diferenciação da cultura citadina emergente 

de um provincianismo ainda presente, o cinema, assim como os demais espaços culturais em 
Belo Horizonte1, constituiu-se sob a pretensão de forjar uma nova vida social dita “moderna”, 
digna de uma autêntica capital. Até o final do ano de 1910, Belo Horizonte assistiu à construção 
de 9 salas de cinemas, que com o passar dos anos e com o aumento da popularidade, se tornavam 
cada vez mais espaçosas e luxuosas (BRAGA, 1995). 

A primeira década do século XX foi também caracterizada pelo inicio efetivo do uso do 
espaço público, ou melhor, do espaço coletivo, uma vez que o conceito de público traz 
implicações que, a meu ver, Belo Horizonte em seus primórdios - cidade de poucos para poucos 
- não podia comportar. Os bares e cafés destacam-se, junto ao Teatro Soucasseaux, como os mais 
importantes espaços de convívio e sociabilidade neste primeiro momento (LEMOS, 1994). 

À medida que Belo Horizonte ganhava algum conteúdo, as salas de cinema passavam a se 
tornar um bom negócio. A partir da década 10, os investimentos nos setores ditos culturais 
começam a ganhar corpo e as estruturas para fins de entretenimento começam a se solidificar. 
Esta década é marcada, em especial, pelos luxuosos cine-teatros que abriam seus espaços ao 
refinado público alvo em potencial (BRAGA, 1995). 

Braga (1995) ilustra este processo a partir do exemplo do Cinema Modelo inaugurado em 
1914: 

 
“Assim, o Cinema Modelo, na Rua Espírito Santo, prometia ser um exemplo de casa de 
diversão de “bom gosto”, quando foi anunciada a sua inauguração, em 1914: “O seu 
salão de diversão, talvez o maior da capital, é amplamente ventilado e decorado com o 
apurado gosto, cedo todo o mobiliário importado dos Estados Unidos. Dado o cuidado 

                                                           
1A primeira biblioteca, fundada junto a Sociedade Literária de Belo Horizonte, foi inaugurada em 1984. O primeiro teatro em 
1985, e a primeira sala de exibição em 1906 Contudo, datam de outra época, as primeiras exibições cinematográficas em Belo 
Horizonte. Segundo Braga (1995), a primeira ocorreu provavelmente em 10 de julho de 1898. 
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que vai presidir na escolha dos “filmes” cinematográficos e nas peças que serão 
representadas no palco, a nova casa de diversão construída e montada por iniciativa da 
União popular, e na qual se despendeu mais de cem conto de réis, vai ter, certamente, 
grande freqüência de famílias e cavalheiros, justo prêmio aos que, animados por altas 
preocupações sociais e morais, se abalançaram a efetivar tão importante 
empreendimento. (BRAGA, 1995, p.25). 

 
  Nos anos 20, a consolidação do cinema como uma das principais formas de lazer da 

cidade vem também acompanhada pela afirmação do mesmo como parâmetro de gostos e estilos 
para a juventude belo-horizontina. Um bom exemplo desta outra centralidade incorporada pelo 
cinema é descrita por Pedro Nava2:  
 

“No gesto e no vestir elas imitavam Bárbara La Marr, Pola Negri, Mae Murray e Glória 
Swanson. Nós usávamos cabelos colados à Valentino, colarinhos à John Barrymore, 
ternos à Thomas Meighan, Jaquetões à George Walsh” (NAVA apud LEMOS, 1994, 
p.34).  

 
O centro, neste período, começava a esboçar uma vida cultural mais complexa e 

dinâmica, tornando-se um espaço apropriado não apenas pela elite. Salas e outras estruturas de 
caráter mais popular vão abrindo as suas portas, concomitante à imposição do centro como lugar 
da reunião do diverso. 

A década de 20 marca o ápice da chamada Belle Èpoque de Belo Horizonte. É nela que se 
localiza as memórias da cidadezinha risonha contemplada pela arte dos escritores modernistas, 
tão presentes nas páginas da memória mineira. Ela, contudo, é interrompida pelo advento dos 
anos 30, com seus prédios e automóveis, e um novo projeto de cidade que começava a se 
anunciar (LEMOS 1994).  

Na década de 303 nasce também o glorioso Cine-Teatro Brasil. Nas palavras de Braga 
(1995), “uma gigantesca casa de espetáculos criada para apresentar grandes eventos dramáticos e 
musicais e as superproduções cinematográficas” (BRAGA, 1995, p.29). Marco social e 
arquitetônico na história de Belo Horizonte, o Cine-Teatro Brasil, emerge como um verdadeiro 
símbolo do ideal que viria a se concretizar nos próximos anos e décadas. 

A década seguinte (1940) é marcada pelas grandes transformações na paisagem da 
cidade, que se estendia vertical e horizontalmente. O sistema viário abria novas frentes de 
ocupação e renda. O complexo arquitetônico da Pampulha e a Cidade Industrial surgem neste 
período, redefinindo a estrutura sócio-espacial de Belo Horizonte, e com eles a consolidação do 
mercado imobiliário na cidade. Segundo Gomes (2006), foi a partir da década de 40 que o setor 
imobiliário passou a se constituir como campo organizado e ativo na produção do espaço urbano, 
contando com o apoio fundamental do Estado. 

O surto de crescimento tem seus reflexos também no setor do entretenimento. Como pode 
ser observado no gráfico 1, a década de 40 destaca-se como o período que abarcou o maior 
número de salas inauguradas, entre elas, ironicamente, o Cine Metrópole. 

 
Gráfico 1 – Número de salas inauguradas por década em Belo Horizonte 

                                                           
2 Grande escritor mineiro, representante do grupo modernista. 
3 Junto às transformações na cidade, a década de 30 trouxe também o som como mais um elemento à narrativa 
cinematográfica. 
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Fonte: Produzido pelo autor com base nas informações retiradas de: O fim das coisas: as salas de cinema de Belo Horizonte. 1995. 

 
 

A expansão horizontal dos limites da cidade e a consolidação das periferias levaram 
também à desconcentração das salas na região central e a sua disseminação pelos bairros, 
acompanhando, sobretudo, as grandes avenidas. Braga (1995) destaca dentre estes, a inauguração 
do cinema São Carlos no bairro Padre Eustáquio. Crescem também, junto aos cinemas de bairro, 
os ditos cinemas populares, “exibindo grandes produções a “preços popularíssimos” (BRAGA, 
1995, p. 53).  

A década de 50, por sua vez, intensificou e deu prosseguimento às mudanças em curso na 
cidade4. A verticalização e o adensamento na região central implicaram na diversificação dos 
serviços urbanos, e na conseqüente diversificação nas formas de apropriação daquele espaço. As 
inaugurações continuavam em um forte ritmo, associado também à expansão da capacidade. 
Como pode ser observado no gráfico 2, a média da capacidade das salas de exibição aumentou 
em quase 100% entre os períodos de 1909-1938 e 1939-1969. 

 
 Gráfico 2 – Média da Capacidade das Salas de exibição (1909 a 1969) 

 
Fonte: Produzido pelo autor com base nas informações retiradas de: O fim das coisas: as salas de cinema de Belo Horizonte. 1995. 

 
                                                           
4 Assim como descreve Gomes (2006), durante o período de 1950 a 1970 surgem as principais empresas do ramo da 
construção civil em Belo Horizonte, o que demonstra a grande importância da capitalização da renda fundiária neste 
momento de consolidação da metrópole. 
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Os anos 50 são marcados também pelo surgimento da televisão no Brasil, que apesar do 
grande sucesso e deslumbre não chegou a ameaçar de fato o lugar do cinema na vida citadina. 
“As exibições cinematográficas na cidade continuavam a atrair um numeroso público, que via na 
televisão apenas uma diversão a mais” (BRAGA, 1995, p.57). 

Como resultado do processo em movimento, Belo Horizonte nas décadas de 60 e 70 
ganha o corpo e os conteúdos de uma autêntica metrópole. E, como tal, seus espaços evidenciam 
a segregação, a expansão desconexa e a acessibilidade desigual dos bens e serviços urbanos. As 
avenidas que outrora disseminaram as centralidades e com elas o cinema, respondem a uma 
lógica que não mais comporta o sentido do central. A simultaneidade não prevê necessariamente 
o encontro, e a nova realidade urbana erguida sobre esta égide desfigura o sentido da cidade e do 
cinema na cidade. A saturação do centro promove a sua abreviação à lugar de passagem e 
consumo, perde-se cada vez mais o seu sentido de permanência e sociabilidade. 

Não apenas o número de salas de cinema inauguradas é reduzido, como também o tempo 
médio de vida dos cinemas abertos neste período cai abruptamente (gráfico 3). 
  

Gráfico 3 – Vida Média das Salas de Exibição em Belo Horizonte (1900 a 1980) 

 
Fonte: Produzido pelo autor com base nas informações retiradas de: O fim das coisas: as salas de cinema de Belo Horizonte. 1995. 

 
A redefinição dos patamares de capitalização das propriedades no espaço do centro 

redefine também as formas de uso e os sujeitos de sua apropriação. O cinema expressou muito 
bem isto com o sucateamento das instalações das salas, resultando na constituição e consolidação 
dos circuitos dedicados à exploração da pornografia e da violência. Na década de 80, para se ter 
uma idéia, dos 18 cinemas existentes na cidade 12 exibiam filmes pornográficos (BRAGA, 
1995). Foi também neste período que grande parte das salas de exibição fecharam as suas portas 
e foram relegadas ao abandono. 

Concomitante, observa-se também a redução dos espaços de sociabilidade aos espaços de 
consumo. O que acaba por condicionar a acessibilidade à cultura e ao lazer ao poder econômico, 
forjando nichos de reunião entre iguais. 

Os shopping centers emergem nos anos 80, em Belo Horizonte, como um desdobramento 
da consolidação da condição de metrópole. Simulacros do espaço público, os shoppings 
ambicionavam desempenhar a função da cidade negada pelo advento da metrópole, contudo, sob 
os signos do consumo, mediado exclusivamente pelo mercado. 

Hoje, apenas 4 cinemas em Belo Horizonte não estão situados no interior de shoppings 
centers. Sobrevivendo em função de circuitos alternativos, e da exibição de filmes fora do 
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mainstream. Em troca da sua capacidade de atrair milhões e vender a elas um sonho a grande 
maioria encontrou nos shoppings centers a sua sobrevivência. 

Todavia, as transformações do lugar do cinema na cidade e na metrópole não param por 
ai. A memória que comportam, e o seu conteúdo simbólico, conferem a suas antigas estruturas 
um papel diferenciado e estratégico na dinâmica de acumulação e (re)capitalização do espaço. 

É notável, a esse respeito, o Cine-Brasil, grande representante dos antigos cinemas de 
Belo Horizonte, que desponta hoje como emblemático deste novo significado que vem sendo 
conferido a estes espaços. O sentido de sua atual reforma contém muito mais do que a 
preservação, revela um novo projeto de metrópole, um novo patamar de sua “valorização”. 

Depois de fechamentos e demolições, do abandono e dos shoppings centers, o cinema 
experimenta agora outro momento, onde não mais apenas contém o espetáculo, mas é também, 
ele próprio, espetácularizado. 

 
O Cine-Brasil e a (re)capitalização do espaço 

 
Com a inscrição do capital na produção do espaço, a ocupação de determinada área se 

orienta essencialmente pela suas possibilidades de renda. Porém, a renda da terra não depende 
apenas de uma qualidade específica. Na teoria marxiana, em suas formulações sobre a renda da 
terra, são apresentados 4 tipos distintos desta: a renda absoluta, referente ao privilégio exclusivo 
sobre alguma parcela do planeta; a renda de monopólio, relativa a algum atributo de 
extraordinária significância e irreprodutível, que permite ao seu proprietário fixar preços 
independentes das leis de oferta e demanda; e por fim, as rendas diferencial I e II, a primeira 
equivalente às vantagens locacionais e de fertilidade dos solos, e a segunda às benfeitorias 
realizadas sobre o terreno.  

Deste modo, as possibilidades de extração de renda são resultantes do equacionamento 
destes fatores. No espaço urbano, contudo, destacam-se (a priori) as rendas diferenciais, como a 
mais superficial incursão no mercado imobiliário pode mesmo nos indicar. A proximidade de 
certas estruturas, os equipamentos urbanos disponíveis, são todos fatores determinantes no preço 
do terreno.  

Parece claro, destarte, os motivos de uma ocupação intensa e de maior cotação próxima 
às regiões centrais. O que até se apresentou como verdadeiro, nos primeiros momentos da 
história da capital mineira, ainda que Belo Horizonte tenha associado a estes fatores certas 
peculiaridades, dado o fato de ser uma cidade planejada e estar desde a sua idealização, 
articulada aos interesses privados e estatais de coordenar o desenvolvimento da acumulação 
capitalista no território. 

Porém, frente aos acontecimentos posteriores, a mesma incursão superficial já não nos é 
suficiente. A dupla periferização identificada na “biografia” da cidade já anuncia a presença de 
outros elementos categóricos para esta questão. 

Ambos os eixos, estão articulados à necessidade de se incorporar território e 
conseqüentemente expandir o montante de renda fundiária a ser apropriado, porém de forma 
diferenciada. No caso das periferias de baixa renda é, sobretudo, o baixo preço dos terrenos o 
fator determinante de sua ocupação. A sua existência e o seu crescimento, porém, são de extrema 
importância para todo o conjunto do território e do mercado de terras, pois, o preço das terras no 
conjunto geral é definido a partir do preço da terra com menor valor atribuído. Assim quanto 
mais terrenos forem incorporados, mais distantes e mais precários, maior vai ser o acréscimo 
relativo aos demais. A expansão dos loteamentos populares em Esmeraldas e Ribeirão das 
Neves5, entre outras periferias, expressa esta lógica. 

Já no caso das periferias ricas, o preço dos terrenos é significativamente destoante do 
valor de uso contido nos lotes, a renda diferencial por si só não consegue explicar a cotação 
destes terrenos. Como é possível então que os rentistas promovam tamanho movimento, 

                                                           
5 Cidades da Região Metropolita de Belo Horizonte. 
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perpetuando assim toda fluidez requerida pela mercadoria terra? Ou mesmo, agenciar os 
crescentes ganhos futuros, proporcionados pela obsolescência programada? 

Gomes (2006), ao investigar o caso do Belvedere6, recorre ao que ela denominou de 
“espécie de renda diferencial III”. 

 
“Sem dispensar as renda fundiárias I e II, por que é a exarcebação desta segunda e a 
primeira é sempre demandada, esta espécie de “renda diferencial III” advém não só do 
espaço e seus atributos e localização, mas de uma imbricação da relação “espaço-
tempo”. Por meio da suposta recriação da associação espaço-tempo-sujeito, do espaço 
social, o capital engendrou estratégias que possibilitam a valorização do valor que, em 
ultima análise, sustenta-se no mal-estar produzido pela não realização do urbano” 
(GOMES, 2006, p.304) 

 
Observa-se, porém, que esta afirmação apresenta um equívoco conceitual fundamental. 

Pois esta formulação implica na idéia da produção de um valor sem nenhum lastro no concreto, 
“a valorização do valor”. Como se pudesse o valor reproduzir-se por meio de sua própria força e 
vontade, o que seria ideal do ponto de vista do capitalista, mas impraticável na realidade. 
Eliminar o mediador da famosa expressão: D-M-D’.  

O que se apresenta no caso do Belvedere e demais espaços de luxo, é na verdade uma 
questão de preço e não de valor. Preços exorbitantes, possíveis devido ao elevado grau de 
acumulação de riquezas atingido pelos abastados da história contemporânea. A concentração da 
imensa riqueza produzida pela sociedade na mão de tão poucos, permite a estes desafiarem a 
própria racionalidade econômica, apenas em função de representações. 

Como afirmou Guy Debord, “o espetáculo é o capital a um tal grau de acumulação que se 
torna imagem”. (DEBORD, 1967, af. 34). Contudo, “(...) não é um conjunto de imagens, mas 
uma relação social entre pessoas, mediada por imagens” (DEBORD, 1967, af. 4). Deste modo, a 
mediação de imagens e representações na sociedade, incorpora-se à essência da mercadoria, 
redefinindo seu preço, e demais aspectos. 

Pode-se compartilhar, por outro lado, com relação à instrumentalização do mal estar 
provocado pela não realização do urbano, como estratégia de (re)capitalização do espaço. O que 
é muito bem representado pelo projeto de implementação do Centro de Cultura V&M Brasil. 

A concepção do Centro de Cultura, segundo seu texto de apresentação (publicidade), é 
composta de 3 dimensões: Espontaneidade, Celebração e Criação. Três conceitos categóricos 
para a análise das representações envolvidas neste projeto. 

 
A dimensão da ESPONTANEIDADE quer traduzir, na própria arquitetura do espaço, a 
filosofia do acesso livre e irrestrito do cidadão que circula pela Praça Sete às expressões 
artísticas ali presentes. Trazer a rota do transeunte para as dependências do edifício, 
estimular a observação, seduzir o cidadão com as mais diferentes linguagens são as 
premissas de gestão de um espaço que contará com sala multimídia para cerca de 120 
pessoas — destinada a exibições de curta duração —, pequenas galerias e lojinha de 
obras de arte de novos e reconhecidos artistas contemporâneos. 
A dimensão da CELEBRAÇÃO quer garantir a possibilidade do solene encontro do 
público com a arte. Aqui há espaço para exposições de artes plásticas, na grande galeria, 
bem como para o teatro e a música, no novo auditório construído segundo as bases do 
antigo cinema. 
A dimensão da CRIAÇÃO, diz respeito à garantia da formação cultural como fator que 
possibilita ao artista elevar seu grau de autonomia, por meio de novas possibilidades de 
acesso a espaços de informação, produção e divulgação e debate de idéias. Nesse 
sentido, abre-se também espaço para a formação contínua de novos públicos, graças a 
iniciativas diversas de Educação para a Arte, pulverizadas em diferentes modalidades de 
cursos, palestras e oficinas. (http://www.vmcinebrasil.com.br/vmcentro/arte.php) 

  

                                                           
6 Um dos Bairros mais “valorizados” de Belo Horizonte. 
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 Apontamos, ainda no princípio deste artigo, a contradição fundamental entre as esferas 
cumulativas e não-cumulativas da vida, destacando-a como uma das tensões mais significativas 
para a compreensão de nosso tempo. E em especial, a sua resultante espacial: a metrópole, 
negação da cidade e de seu espaço-tempo associado. Agora, porém, o que se coloca como 
questão, notadamente expressado pelo Centro Cultural, são as estratégias desenvolvidas 
contemporaneamente para ocultar o produto deste movimento dialético (a não realização do 
urbano).  

Sugere-se aqui, portanto, que estas estratégias se consumem, sobretudo, no campo das 
representações e do espetáculo, relações mediadas por imagens.  

Espontaneidade, celebração e criação são elementos essencialmente humanos, localizados 
no âmago do não-cumulativo, da vida exterior ao mercado e ao tempo produtivo. Características 
crescentemente ameaçadas pelo espaço-tempo da metrópole, negadas a cada dia pela “sociedade 
burocrática do consumo dirigido” (LEFEBVRE, 1991).  

A ausência ou a impossibilidade destes elementos é, contraditoriamente, porém, 
ameaçadora à manutenção do status quo. Assim como explicita Jameson (1995), a manipulação 
não se sustenta sem algum grau de conteúdo associado. O que exige providências por parte da 
classe dominante. A saída encontrada, nos últimos tempos, foi, deste modo, a da 
espetacularização, como simulação do não-realizado.   

O cine Brasil e o centro já foram espaços da espontaneidade, da celebração e da criação, 
não são mais. São hoje, predominantemente, lugares de passagem, vivendo da memória do que 
não se realiza mais. Resultado de uma urbanização “dilacerante, segregadora, violenta, 
autoritária, discriminatória e além do mais, rentista” (SEABRA, 2003, p.7). Contudo, as 
possibilidades de renda e a necessidade de se espetacularizar a memória, os vem transformando 
em espaços de contemplação, ou melhor, de consumo e contemplação, como afirma a própria 
publicidade do Centro Cultural7. Reduzindo, portanto, o sentido da arte, do urbano e da vida. 
 

O consumo de espetáculo torna-se espetáculo do consumo. 
O consumo devorador de passado (obras de arte, estilos, 
cidades), a saturação rápida e o tédio se encadeiam. A partir 
daí, como não aspirar à ruptura?     (Henri Lefebvre, 1991). 
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