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UBERLÂNDIA: IMAGENS E REPRESENTAÇÕES  
 

Beatriz Ribeiro Soares*  
 

INTRODUÇÃO 

 
A cidade, enquanto locus da criação, do progresso, da invenção, da liberdade, sempre 
exerceu atração, fascínio, principalmente pela força de seu caráter simbólico. que 
representa o poder do homem na modificação do meio ambiente; fonte de invenção de 
novas idéias políticas, sociais, científicas e culturais. Nesse sentido, a cidade, que 
também possibilita acúmulo de riquezas e melhoria de qualidade de vida para seus 
usuários é a expressão das tradições e culturas. 
 
A materialidade da cidade deve expressar os símbolos e a história de seu povo, enfim o 
cenário da vida econômica e social, em constante integração entre o individual e o 
coletivo, a casa e a rua, as praças e as áreas de trabalho e lazer.  

 
Presente e passado convivem, criando nas contínuas e diversas aproximações e justaposições, 
uma nova linguagem, extremamente articulada. Ao percorrer uma cidade se tem a percepção 
visual do fluir do tempo. O olhar reconhece nas coisas, nas imagens, nas construções, nas ordens 
e nas medidas do espaço, a sua função. Todas as cidades tem seu código, uma vez conhecido 
um, em qualquer outro espaço urbano o forasteiro encontrará fragmentos de sua história. 
(CHIAVARI & CARVALHO, 1991:84). 

 
 
A cidade, refletindo o modo de viver, pensar e sentir das pessoas,  que produzem idéias, 
valores, conhecimentos, tem sua imagem impregnada de memórias e significações, que 
se materializam na paisagem urbana e reproduzem diversos momentos do processo de 
produção espacial.Quando observamos a paisagem urbana, sua realidade é, para nós, 
onipresente e inevitável, por onde quer que olhemos, percebemos seus edifícios de 
concreto e vidro, estacionamentos, conjuntos habitacionais, ruas e praças,  shopping-
centers, sinais elétricos, etc.. No entanto, ela se apresenta para nós banalizada, porque é 
componente de nosso cotidiano urbano. 
 

As paisagens modernas merecem ser compreendidas e apreciadas. As mudanças que se têm 
operado no último século, tanto em caráter como em escala, têm sido enormes. Quer se goste 
delas ou não, para a grande maioria de nós são o contexto da vida quotidiana e, portanto, 
merecem algo de nossa atenção crítica. São também, segundo praticamente qualquer padrão, 
uma das grandes realizações construtivas da idade moderna. (RELPH, 1992:12). 

 
  
As paisagens urbanas são a expressão de valores e capacidades da sociedade, e, por sua 
imagem, por sua durabilidade, constituem/constituirão um legado de seu tempo para o 
futuro. Este cenário, que hoje faz parte do nosso cotidiano, é fruto das influências 
tecnológicas e sociais que ocorreram no passado. Portanto, elas concretizam os diversos 
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momentos do desenvolvimento das relações sociais, e, sendo assim, é histórica e social. 
As diversas formas de ocupação do solo, os espaços abertos e construídos colocam-se 
aos nossos olhos, enquanto atividades produzidas pelo trabalho dos homens entre si e 
com a natureza, segundo o processo de desenvolvimento das forças produtivas. 
 
Desde o final do século passado, presenciamos o desenvolvimento de tecnologias que 
levaram a uma rápida transformação na paisagem urbana. A eletricidade modificou as 
noites na cidade; os automóveis incrementaram a expansão urbana, criando, inclusive 
uma nova paisagem ao longo das estradas; o aço e o concreto armado possibilitaram a 
construção de grandes edifícios, nunca antes imaginados; e, finalmente, as 
comunicações integraram o mundo quase que instantaneamente. 
 
Entretanto, as cidades modernas aglomeram sérios problemas, decorrentes destas 
transformações, e, segundo LEMOS (1993:186), estamos atravessando o momento das 
crises de países modernos, com metrópoles submersas em realidades de mudança, 
esgotamentos e profundas reformulações de mundos técnico-científico, políticos, 
econômicos, simbólicos, onde se modificam as memórias, as representações, os 
significados das coisas. 
 
Esta nova aparência das cidades é fruto da sociedade moderna, onde tudo é efêmero e 
mutável, em constante processo de (re)construção. e LEMOS(1993:181) afirma que as 
mudanças que se produzem ante aos olhos de seus habitantes, com a aceleração que 
lhe permitem os implementos tecnológicos de produção e transportes, fazem a cidade 
ser pensada e julgada a partir dessa materialidade que simboliza as mudanças: o novo 
procurando atritar o velho. 
 
As práticas sociais que os homens desenvolvem em seu processo de apropriação do 
espaço definem-se pelas inter-relações estabelecidas no tempo e na história, deixando 
marcas e criando novos segmentos sociais. Assim sendo, a cidade com seus enigmas, 
suas imagens e representações , desafia e exige de seus estudiosos um olhar, uma leitura 
que vá além de sua aparência, buscando entender seus códigos e seus mistérios. 
 

Indo além das aparências e do que viam os simples mortais, o olhar do observador atento, 
treinado para analisar o que vê, transforma o que observa em objeto de análise. É assim que os 
pesquisadores sociais, palmilhando as ruas das cidades, vêem a miséria; os moralistas enxergam-
na como o lugar do vício e os utopistas vislumbram no seu "delírio", um espaço onde os males 
da urbanização possam ser neutralizados. A cidade é, portanto, o ponto de convergência de uma 
multiplicidade de olhares que irão fundamentar a constituição de uma nova forma de dominação 
apoiada no conhecimento científico, na intervenção e na disciplinarização de mentes e corpos. 
(PECHMAN, 1994:06). 

 
 
AS IMAGENS URBANAS: UMA CONTEXTUALIZAÇÃO 
 
 
Nesse momento histórico a interdependência da ciência e da técnica passou a fazer parte 
de todos os aspectos da vida social, intervindo e disciplinando as pessoas seja pelo 
consumo, automação, alta produtividade, que, necessariamente, levam-nas a um mundo 
mais atraente tendo em vista a diversidade dos objetos, as redes de comunicações que 
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interligam os lugares, instantaneamente, e, também, aceleram os deslocamentos 
cotidianos na cidade.Conseqüentemente, tudo se transforma em objeto, à proporção que 
a produção industrial e a técnica permitem uma produtividade sem limites, em 
decorrência do desenvolvimento da automatização das atividades produtivas.  
 

Vivemos o tempo dos objetos: quero dizer que existimos segundo o seu ritmo e em 
conformidade com a sua sucessão permanente. Actualmente, somos nós que os vemos nascer, 
produzir-se  e morrer; ao passo que em todas as civilizações anteriores eram os objetos, 
instrumentos ou monumentos perenes, que sobreviviam às gerações humanas. 
(BAUDRILLARD, 1981:16). 
 
 
 

Nesse sentido, estamos vivendo um momento em que o consumo, os objetos tomaram 
conta da vida cotidiana, na qual todas as atividades relacionam-se de modo 
combinatório, em que nossas satisfações têm hora marcada, onde tudo é inteiramente 
climatizado, organizado e culturizado. 
 

Através  de imagens e do objeto, a consciência social e individual reflete a técnica. O objeto 
técnico com sua dupla constituição, funcional e estrutural, perfeitamente analisável e 
transparente, não recebe um estatuto determinado. Ele invade a prática social inteiramente: uma 
cidade, por exemplo é um objeto técnico. (LEFEBVRE, 1991:57). 
 

 
E é nesse meio urbano que a técnica se desenvolve, inclusive impondo um modo de 
viver, fora do urbano, assim ela produz não mais do que objetos isolados (LEFEBVRE, 
1991). 
 
Nesse sentido, temos que considerar, para o entendimento da questão, as mudanças 
tecnológicas referentes ao desenvolvimento urbano , o papel das comunicações que 
unindo os lugares, diminuindo as fronteiras do tempo, criaram fortes diferenciações nas 
relações intra e interurbanas , pois até então as cidades, tinham, seu referencial no local, 
no lugar.  
 
Esse novo momento produziu formas fragmentadas, dispersas e descentralizadas, uma 
vez que a interação social, a partir do uso do telefone, fax, automóvel, modificou e 
diferenciou as cidades, o  mesmo ocorreu com as tecnologias da informática, que 
aumentaram as possibilidades de construção da cidade, segundo esses parâmetros da 
modernidade. 
 
A sociedade atual, dominada por estas novas relações, impôs um novo tipo de 
urbanização, na qual a vida urbana segue o ritmo da automação, que, segundo 
LEFEBVRE (1991) impõe uma cotidianidade  programada num ambiente urbano 
adaptado para este fim. 
 
Nesse sentido, a cidade apresenta-se em múltiplas realidades cotidianas, onde cada ator 
se coloca como sujeito, agente de produção/construção do espaço urbano, pois 
observamos em sua forma e conteúdo, uma expansão horizontal e vertical, um modo de 
vida que materializa o próprio sistema econômico, que territorializa-se, segundo sua 
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imagem. Ao mesmo tempo, existe uma dimensão política que retrata a forma-signo, que 
operacionaliza a cidade através dos signos e das imagens. 
 
O mundo contemporâneo é um mundo de imagens. Não há mais distância entre a 
imagem, o homem e o mundo. Como representa o mundo, a imagem é o mundo. Elas 
chegam até nós prontas, fixas e acabadas, não existindo mais a possibilidade de 
contemplação, como havia na cultura tradicional, em que os homens criavam as 
imagens e as contemplavam. Hoje, o mundo já nos chega pronto como imagem. Sua 
intensificação e permanente exposição, chega, até mesmo, a ponto de eliminar o sentido 
das coisas, pois, tudo fica banalizado, quanto mais fotografamos as coisas, mais 
simulacros são criados, fazendo com que o mundo fique cada vez mais opaco. 
 
Nesse contexto, as imagens não provocam mais uma imaginação simbólica do mundo, 
uma vez que a interação do indivíduo consigo mesmo, com sua memória, com sua 
pátria, com seu lugar, deixa de ter sentido, além do que tudo se passa numa velocidade 
incrível aos nossos olhos, e assim, cada vez mais, as coisas se apresentam para nós, 
como signos.  
 

As imagens estão por aí, aos borbotões, mas não são mais o que eram: não provocam mais a 
imaginação, transfiguram-se no que se chama tecnicamente de sintemas, imagens que têm por 
função primeira e quase única, um reconhecimento social, uma segregação convencional, um 
isolamento no convencional - são símbolos reduzidos a sua potência sociológica. (TEIXEIRA 
NETO, 1991:113). 

 
 
A imagem é então fortemente limitada - suporte de signos, que se reproduzem nas 
cidades, remetendo sinais reconhecíveis por todos, a partir das informações 
transmitidas. Assim, a qualquer fenômeno percebido é atribuída uma determinada 
significação - um signo, uma representação, um símbolo. 

 
SANTOS (1994:29) em seus estudos a respeito do atual momento técnico/científíco 
afirma que: 
 

 
A aceleração contemporânea não escapa a este fato. Ela é tanto mais suscetível de ser um objeto 
da construção de metáforas porque, para repetir Jacques Attali, vivemos plenamente a época dos 
signos, após havermos vivido o tempo dos deuses, o tempo do corpo e o tempo das máquinas. 
Os símbolos baralham, porque tomam o lugar das coisas verdadeiras. (SANTOS,  M. 1994:29). 

 
 
Nesse contexto, o urbano e, principalmente, seu cenário, que não é estático, pois as suas 
imagens modificam, anulam,e transformam e reproduzem-se no tempo e espaço, é 
concebido, codificado, segundo seu valor-signo.Além das relações sócio-econômicas e 
políticas, os fenômenos culturais também identificam a cidade enquanto cenário do 
cotidiano, impregnado de signos. Essas características criam imagens, representações, 
que traduzem e concretizam essas relações, responsáveis pela expansão e extensão do 
urbano. Nessas imagens estão as representações, a linguagem urbana, através da qual 
não apreendemos as explicações abstratas, mas aquelas constantes que atingem e 
modelam nosso cotidiano. (FERRARA, 1990:03). 
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Portanto, a cidade é um todo complexo, composto de atores, formas, lugares, 
identidades, objetos de anseios que se sobrepõem aos interesses e determinações de 
planejadores, e elites corporativas, que querem moldá-la segundo seus princípios mas 
RABAN apud HARVEY, (1992:19).nos lembra que a cidade é o lugar em que o fato e a 
imaginação simplesmente têm que fundir 
 
 Vários estudiosos visualizam hoje a cidade, suas imagens e representações, como 
algo fragmentado, composto de formas superpostas, usos efêmeros e diversificados, 
onde os desejos, as necessidades, as histórias agregam-se e apresentam formas e 
arquitetura especializadas. HARVEY (1992:92), em seus estudando urbanos afrima que: 
a projeção de uma imagem definida, de lugar abençoado por certas qualidades, a 
organização do espetáculo e a teatralidade foram conseguidas com uma mistura 
eclética de estilos.E nesse sentido, passam,, a ser moldadas segundo objetivos e 
princípios estéticos diferenciados, muitos deles não se articulando às questões sociais 
mais amplas. A aparência de uma cidade e o modo como seus espaços se organizam, 
formam a base material a partir da qual é possível pensar, avaliar e realizar uma gama 
de possíveis sensações e práticas sociais. (HARVEY,1992:69). 
 
Dessa forma, devemos pensar o urbano, hoje, através de seus signos, frutos das 
transformações da sociedade, que deixam marcas na cidade, em suas ruas, avenidas, 
praças, fábricas, edifícios,etc.. Essas marcas ou referências contam uma história não 
verbal, cujo significado, através do tempo, retrata  valores, usos, desejos e hábitos de 
seus moradores. Segundo FERRARA (1990:04), a história da imagem urbana é aquela 
que culmina com o relato sensível das formas de ver a cidade; não é descrição física, 
mas os instantâneos culturais que a focalizam como organismo vivo, mutante e ágil 
para agasalhar as relações sociais que a caracterizam. 
 
Para se compreender o significado das relações sociais e culturais no espaço da cidade, 
é necessário entender como a imagem urbana mutante e mutável apresenta-se aos 
nossos olhos, ou seja, cada vez mais vulnerável e intrigante na medida em que se 
descaracteriza como um espaço de uso coletivo, para se tornar anônima, mas 
necessária. (FERRARA, 1990:10). 
 

 
São essas e outras questões que se nos apresentam neste momento, sobre a dinâmica 
econômica, sócio-cultural da cidade neste final de século tão informatizado, 
pasteurizado, prenhe de códigos, linguagens e representações. em que a imagem urbana 
é apresentada como objeto, mostrando os sinais da competitividade do capitalismo que a 
descaracteriza como um espaço público, prenhe de manifestações e emoções, pois, 
desaparece a multidão, alterando a linguagem e o significado do espaço urbano. 
 
Esse é o momento da demarcação do espaço individual, em nome da segurança, da 
propriedade, da livre expressão e da vida privada. Nesse contexto, o privado impõe-se 
ao público. O condomínio, a casa, o clube, o shopping-center substituem a praça e a rua. 
Agora o que impera é o espaço da intimidade protegido pelos portões, muros e jardins 
fechados. Os signos dessa imagem truncada e travestida são outros: os automóveis, a 
casa de campo enquanto refúgio, os condomínios fechados, as relações íntimas. Todos 
se voltam para o interior de suas moradias e para o consumo dos objetos. 
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Entretanto, a imagem urbana não passa apenas pela intimidade, mas também pela 
exposição pública, em que seus referenciais expressos no ambiente construído atestam o 
reconhecimento coletivo de aceitação social, pela exibição de bens privados. A crença 
na posse do objeto e a necessidade de sua ostentação cria uma linguagem que permite 
compreender as pessoas e a cidade. A posse dos objetos é uma nova consciência de 
classe e a cidade é o seu altar. (FERRARA, 1990:10). 
 
Desse modo, no mundo dos objetos, tudo se torna igual,ficando registrado apenas a 
ostentação de opostos na imagem urbana, através da qual, cotidianamente, valores 
individuais são expostos diante da aceitação pública. Esses ícones da vida privada 
desvalorizam os espaços coletivos, e a vida urbana passa a ser organizada segundo os 
ritmos do tempo, pressa e rotina. Os lugares unificados descaracterizam os pontos de 
referência, e de encontro, levando a uma pasteurização da imagem urbana. 
 
Vários são os autores que estudam a imagem e representação urbana de formas bastante 
diferenciadas, mas ao mesmo tempo, apoiadas na sua relação de similaridade com a 
cidade (FERRARA, 1991:251; LYNCH, 1988 & PEIXOTO, 1985). 
 
 Dentre eles, FERRARA (1993) e LYNCH (1988) apontam três elementos que 
podem ser apresentados para a compreensão de uma imagem urbana: visibilidade, 
legibilidade e funcionalidade. 
 
A qualidade visual é um elemento responsável pela visão ótica do observador e tem um 
forte significado, tanto quanto por ela possamos identificar pontos representativos no 
processo de transformação da cidade, codificado por signos, referenciais, podendo levar 
a que reconheçamos os espaços, segundo uma ordem visual que é comandada, 
principalmente, pelos técnicos e planejadores , que selecionam e põem em evidência 
lugares aprazíveis da paisagem , mas que não raro, escondem os pontos mais 
desagradáveis aos nossos olhos. 
 
Uma praça florida, limpa, com áreas de recreação, geralmente compõem o núcleo 
central da cidade; enquanto favelas, com barracos de plástico e papel , enfeiam o 
ambiente urbano, e, por isso mesmo, são jogadas nas periferias da cidade, nas encostas 
dos morros, nas estradas, que não levam a lugar nenhum. 
 
De acordo com FERRARA (1993:252), a imagem da cidade não é portanto 
espontânea, mas, ao contrário, coercitiva e autoritária. Essa imagem codificada opera 
como norma, lei ou símbolo de como a cidade deve ser vista, atua como signo, suporte 
da noção urbana que quer transmitir; na realidade, trata-se não só da imagem da 
cidade, mas de uma imagem cultural que utiliza a primeira como suporte. 
 
A cidade legível para LYNCH (1988) é aquela cujos signos e sinais de delimitação são 
facilmente identificados, e, portanto, podem ser agrupados em estruturas globais, que 
são compreendidas visualmente, a partir de um conjunto de signos e símbolos 
reconhecíveis, que permitam fazer uma leitura urbana. 
 
Como a cidade pode ser lida, entendida? Por seus edifícios, que marcam a metáfora do 
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poder e da riqueza; grandes construções públicas; shopping-centers, que são edificados 
para serem vistos e admirados, mas também por suas favelas, ruas sem calçamento e 
esgoto a céu aberto.  
 
A esses aspectos, LYNCH (1988) denomina de imagens de topo - os amplos visuais 
panorâmicos. Existem também as imagens de base, que atuam conforme normas fixadas 
previamente, como, por exemplo:  praças,  calçadas,  ruas , áreas verdes, que nos 
ensinam e  impõe uma certa conduta, uma educação, de como andar na cidade, como 
proceder ali. Enfim, mostram-nos as diferenças de uso dos espaços público e privado. 
 
Essas imagens de topo e de base orientam a nossa direção na cidade, com objetivo de 
deslocamento fácil mas tmabém de ordenamento de uma quantidade de fatos e fantasias 
da cidade em que vivemos. Na realidade, um meio ambiente característico e legível não 
oferece apenas segurança, mas também intensifica a profundidade e a intensidade da 
experiência. [...] A cidade é potencialmente o símbolo poderoso de uma sociedade 
complexa. Se for bem desenvolvida do ponto de vista óptico, pode ter um forte 
significado expressivo. (LYNCH, 1988:15). 
 
Deste ponto de vista, a imagem de uma cidade pode ser um exemplo tanto de vitalidade 
e poder, como também de decadência, aglomeração e pobreza. Qualquer que seja sua 
característica, ela mesma possui, ainda, vários outros predicados que reforçam o seu 
significado, no contexto de seus moradores. 
 
A funcionalidade está intimamente ligada ao planejamento, à orientação do usuário, à 
apreensão da cidade como comunicação. Desse modo, planejadores, governantes da 
cidade, tidos como manipuladores do ambiente físico, organizam-na segundo seus 
interesses e de alguns grupos minoritários, ordenando-a conforme modelos, práticos e 
simbólicos. Práticos, enquanto orientação, pontos de referência na cidade. Simbólicos, 
enquanto referenciais que atraem, marcam e identificam a cidade para seus usuários. 
 

A funcionalidade da imagem da cidade preserva sua estrutura de ordem como objeto a ser 
consumido pelos seus espectadores passageiros ou contínuos; elas se organizam como cenário e 
assim deve ser consumida, mesmo que, sobre esse consumo, se demonstre seu uso insólito, ou 
aparentemente anárquico. Esse enquadramento sócio/cultural da cidade demonstra a 
intencionalidade e a irracionalidade do seu consumo: a cidade se faz representar na civilização 
da imagem que comanda o nosso século. (FERRARA, 1993:225). 

 
 
Essas características, muitas vezes, podem não ser similares à imagem da cidade, quase 
sempre, ocorre exatamente o contrário: o que se tem é a projeção de uma imagem de 
cidade, que não retrata ela própria, mas sim o que ela deveria ser.  
  
PECHMAN (1993:82) com relação à imagem da cidade aponta que a imagem real, 
concreta, expressa numa nova paisagem urbana, emoldurada por uma nova 
arquitetura, num espaço renovado e a imagem representação, construção de uma 
imaginário sobre si mesma, inscrito numa nova visão de dominação, que tem a cidade 
como "locus" do poder.  
 
Existe uma contradição entre a cidade real, que abriga um determinado modo de vida, 
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que é o resultado das relações cotidianas de seus moradores, e a imagem da cidade 
projetada, apenas pelos seus signos de representação, por sua aparência, em que a 
imagem da cidade é apenas uma metáfora. 
 

A imagem, que quer ser uma mímesis da realidade, o reflexo da verdade, a própria história, 
oculta-se na revelação, encobrindo-se com outra realidade (o décor, o discurso), coisificando o 
olhar. Construída para funcionar como um jogo de espelhos, como se fora um reflexo imediato 
do real, ela substitui a própria realidade. Independizando-se do seu próprio processo 
constituidor, a imagem, na sua pretensa tradução do real, constitui nova realidade, a partir do 
qual, como novo campo do saber e poder, poderá rearticular novas formas de dominação. 
(PECHMAN, 1993:82). 

 
 
Como essa imagem e representação urbana apresenta-se aos habitantes da cidade? Que 
juízos perceptivos fazemos da cidade, enquanto lugar de sobrevivência humana da 
sociedade atual? Que representações são criadas pelas elites e governantes?  
 
Estes querem impor uma determinada imagem à cidade, a partir da construção de 
espaços espetaculares, enquadrados na modernização, e, se possível, desvinculados do 
passado, expressando, a seu ver, a ordem, a beleza e o progresso. Seu objetivo é o de 
construir uma cidade, segundo sua imagem e semelhança, emoldurada por edifícios 
públicos majestosos, áreas de recreação fantásticas, estádios de futebol portentosos, 
enfim, grandes obras arquitetônicas. Por outro lado, uma outra face da cidade deve ser 
escondida, afastada de seus olhos - as favelas, as periferias, que representam um 
empecilho a sua legitimação e a seus negócios. Inventar a cidade, construir sua imagem 
e nomeá-la como temática são elos da cadeia de dominação que dão suporte à 
intervenção e legitimam a regulação e o controle. (PECHAMN, 1993:81). 
 
Nesse sentido, devemos olhar a cidade e suas imagens, não apenas pela configuração 
física, mas pelos seus inúmeros significados, que fazem com que sua realidade múltipla, 
fragmentada e caótica, dificulte a sua verdadeira leitura. É o que tentaremos fazer para 
compreender o processo de expansão urbana de Uberlândia, a partir da atuação da elite 
local na construção da sua imagem. 
 
 
 
 
UBERLÂNDIA: ATUAÇÃO DAS ELITES E A CONSTRUÇÃO DA IMAGEM 
URBANA 
 
 
Uberlândia, no estado de Minas Gerais é considerada um centro regional, 
predominantemente urbano, com 450.000habitantes (Estimativa/PMU/1995), dos quais, 
mais de 97% residem no distrito sede. A economia do município está voltada para os 
setores de produção, distribuição e consumo de mercadorias. Como decorrência da 
concentração dessas atividades, a produção foi canalizada, tanto no que diz respeito ao 
armazenamento de grãos, distribuição de bens de consumo como  parte da produção 
agrícola dos cerrados, e ,dessa maneira, criou condições para a implantação de um 
complexo agroindustrial diversificado, de porte expressivo, tornando-a um centro 
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regional de muita expressão no contexto mineiro, goiano e matogrossense. 
 
A intensificação de seu crescimento ocorreu a partir dos anos 50, com a transferência da 
capital federal para o Planalto Central, e, após os anos 70, pela modernização do campo, 
industrialização e diversificação comercial bem como a aceleração do fluxo migratório 
e criação de uma Universidade Federal. Esse processo e suas contradições reproduziram 
a dinâmica das sociedades capitalistas modernas, onde os antagonismos são cada vez 
mais acirrados, tendo em vista a concentração do capital nas mãos de uma minoria que 
domina a política e economia. 
 
Esse grupo é composto por uma elite política e econômica que vem se perpetuando no 
poder há várias décadas, empregando um discurso que privilegia o progresso da cidade 
e o caráter ordeiro de seus habitantes, na busca  inexorável do desenvolvimento do 
município. Nesse intuito, ela procura, no seu cotidiano, criar fatos e acontecimentos que 
vislumbrem a sua grandiosidade, ordem e progresso, colocando-a como um modelo 
ideal de cidade para se viver. 
 
Essa dinâmica do poder vem ocorrendo desde o início do século, em que a ordem 
social/política, imposta pelas elites, já começava a desenhar a cidade segundo seus 
anseios , imprimindo na moldura urbana seus valores políticos, sociais e culturais. Esse, 
em sua concepção centralizadora/controladora do espaço, manteve e preservou uma 
sociedade disciplinada, regulada e vigiada, em um espaço urbano que deveria 
territorializar o progresso e a modernidade para fundamentalmente manter  sua 
dominação politico/econômica no município e região. 
 
Sob essa visão, começaram a ser pensados e elaborados, ainda no final do século 
passado, alguns projetos políticos, sendo a construção da estrada de ferro Mogiana, seu 
ponto de partida. Logo após, vieram a instalação da energia elétrica, construção de 
estradas de rodagem, passando pela implantação de uma Universidade, de um Distrito 
Industrial e, mais recentemente, a implantação de um pólo de alta tecnologia.  
 
Esses projetos sempre estiveram associados aos grupos dominantes, que se colocavam  
como construtores de uma cidade, que deveria ter como princípios realizações 
grandiosas, progressismo exacerbado e modernização, instrumentos para sua 
acumulação, e que, nas suas palavras, foram reforçados pelo trabalho incansável de sua 
gente. Esses tinham precípuamente o objetivo de impor uma marca de progresso à 
cidade, a partir de grandes realizações, capitaneadas por uma aliança entre políticos e 
empresários, no sentido de se difundir uma imagem moderna. 
 
A elite local remodelou a cidade, segundo sua imagem, construindo, assim, um lugar 
que materializava seus princípios políticos, econômicos e culturais. Ao mesmo tempo, 
foram sendo introjetados no cotidiano dos seus moradores, valores e modos de vida que 
pudessem projetar Uberlândia na divisão inter-regional mineira e nacional. 
. 
Portanto, esta cidade que atualmente se consolida no contexto regional, fez-se 
embricada nesses projetos e práticas, e desse modo, cresceu e desenvolveu-se, tendo 
sido construída uma imagem de cidade moderna, sem crises, atingindo um grau de 
desenvolvimento e níveis de vida destacáveis no contexto mineiro. Esses rótulos 
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refletem uma percepção limitada da realidade existente, pois o espaço urbano 
disciplinado por essa ordem, atuallmente, enfrenta sérios problemas. 
 
 
 
CONSIDERAÇÕES  FINAIS 

 
Uberlândia: Cidade Jardim, Metrópole Regional, Portal do Cerrado denominações que 
sintetizam e compõem a imagem da cidade, foram idealizadas para sustentar a 
perpetuação da modernidade conservadora de suas elites, que tem um discurso, 
contraditoriamente, calcado em práticas inovadoras e modernizantes. 
  
A veiculação dessa imagem, sobretudo, pelos meios de comunicação, que se constituem 
em  um importante canal de divulgação da cidade em nível local e regional, sugere a 
cada momento novas formas de fruição dos espaços da cidade, mesmo que reproduzam 
as concepções dos anos 70 e 80, quando os problemas de trânsito, violência, degradação 
ambiental eram quase inexistentes. 
 
Por sua voz, foram introjetados, no imaginário dos moradores e das cidades vizinhas, 
uma imagem que representa vitalidade, qualidade e funcionalidade invejáveis no 
contexto regional. Assim, sua representação simbólica é facilmente absorvida pelas 
pessoas, que reproduzem, por vezes, o discurso às avessas da mídia e dos gestores da 
cidade:  
 
Ao percorremos a história de Uberlândia nos últimos 50 anos, constatamos que a 
imagem urbana, construída pelas elites e perpassada ao imaginário dos moradores, 
expressa a sociedade brasileira, que sofreu o impacto de uma cultura de consumo de 
massa, intensificada pela globalização da economia.  No entanto, essa representação 
urbana colada ao desenvolvimento do capitalismo descaracterizou a cidade enquanto 
espaço público, uma vez que a sua expressão social passou a ser individualizada.  
 
Os espaços da cidade fragmentaram-se em lugares privados, individuais, evidenciando 
seus valores sígnicos em nome da segurança, propriedade, individualidade, sobrepondo-
se às expressões coletivas da praça, da rua.  
 
O condomínio, shopping-centers e  clubes de lazer substituíram os espaços abertos das 
praças, do coreto, das ruas, do campo de futebol, das lojas da esquina. Eles são agora os 
signos da cidade. Esses ícones que desvalorizam os espaços livres ao se transformarem 
em pontos de referência da cidade, pasteurizam a imagem urbana, à medida que os 
lugares ficam unificados e semelhantes. 
 
O visual da cidade é revelado agora por espaços vedados por muros, portões e grades 
mas que expressam a necessidade de aceitação, pois as fachadas dos edifícios, ladeados 
por muros  desenhados artisticamente, nada mais são do que a representação de seu 
poder econômico e de sua identidade. Estes signos urbanos, que determinam a posse da 
propriedade, acabam por demarcar a divisão entre o público e o privado.  
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A representação urbana atual, através de suas imagens, é fruto desses ícones da vida 
privada, que fizeram com que o uso da cidade se transformasse na rotina, na pressa, na 
unificação dos lugares, criando assim novas marcas, novos pontos de encontro. E aquela 
que valorizava os espaços coletivos não existe mais.  
  
A legibilidade da cidade, a sua comunicação, é reforçada e comandada por seus técnicos 
e administradores, que, com seu sentido objetivo e prático põem em destaque apenas 
suas obras, seus feitos, lugares aprazíveis da paisagem-, referenciais que atraem e 
identificam-na para seus usuários. A pavimentação das ruas e avenidas; construção de 
viadutos, estádio de futebol e de uma Universidade plantada no cerrado; clubes de lazer 
e recreação; existência de grandes empresas comerciais e industriais; as centenas de 
arranha-céus e  torres, shopping-centers,  conjuntos habitacionais; agroindústrias ; 
sistemas eletrônicos de comunicação, enfim suas imagens de topo e de base, expressam 
a metáfora do poder e da opulência da cidade. 
 
A representação urbana de uberlândia, projetada em sua imagem, por sua aparência, por 
seus signos não retrata ela mesma, mas sim o que deveria ser, e, nesse sentido, a cidade 
é consumida tal como é apresentada. 
 
Assim se apresenta a nossa área de estudo - Uberlândia, cuja imagem projetada, 
codificada, não condiz com a própria realidade urbana, pois, mesmo tendo 
características e aspectos agradáveis, que devem ser valorizados, no que diz respeito à 
representação urbana, a análise de sua realidade é desmentida pelos problemas do 
cotidiano, pela ausência de leis e normas que a direcionem. Nesse sentido, a 
representação urbana de Uberlândia expõe e esconde sua imagem. 
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