
A autora conclui a biografia intelectual de Aarao Reis reafirmando o 
conteUdo ideologico progressista de Aarao Reis, centrando na ideia de 
metamorfose a expressao da sua utopia. A fe littreana de Reis, a qual 
segundo ela ligava "o progresso da ciencia a evolucao dos costumes, 
dal o combate a miseria, vista como obstaculo aos progressos morais e 
ao bem-estar social da humanidade", e o pressuposto que sustenta a 
sua tese de que a concepcao de Belo Horizonte, do Reis engenheiro, 
nao e urn projeto politico ou social, mas parte de uma "missao", que ele 
considera sua. Quer concordemos ou nao corn essa conclusao, chega-
mos ao final dessa biografia corn uma compreensao mais alargada do 
cenario intelectual e politico do final do seculo XIX no qual transitavam e 
atuavam homens da estatura de urn Aarao Reis, cujo perfil de homem 
public° e esbocado corn responsabilidade na presente obra. 

Para terminarmos esta resenha urn comentario final sobre a edicao 
da Fundacao Joao Pinheiro a qual, muito embora primorosa, como de 
habito — quanto ao acabamento da obra, a qualidade do papel , da 
impressao e das reproducbes fotograficas — pecou pelo excesso , ou 
seja , pelo rebuscamento visual e pela saturacao grafica, as quais dis-
persam a atencao do leitor, pertubando a leitura das notas e desvalori-
zando a significativa linguagem das "imagens" tao bem utilizada pela 
autora.. Uma maior sobriedade estaria em melhor acordo corn a nature-
za do texto e, por que nao dizer, corn o perfil do biografado. 

• • • 

DUTRA, Eliana Regina de Freitas (organizadora); Textos: Ciro Flavio 
Bandeira de Mello (et al.) BH: horizontes historicos. - Belo Horizon-
te: C/ Arte, 1996, 344 p. Belos, infinitos horizontes 

REGINA HORTA DUARTE 
Profa. Dep. Histeria. FAFICH- UFMG 

De que e feita uma cidade? A resposta a tal indagacao pode ter urn 
numero vasto de abordagens, como nos mostra a obra B.H — horizon-
tes historicos. Na verdade, qualquer urn teria dificuldades de pensa-la 
ou defini-la sem realizar associacoes imediatas corn todas as sensacOes 
e impressOes mescladas as imagens de cidades em que viveu, conhe-
ceu de passagem ou atraves de fotos, textos literarios, poesias ou ima-
gens cinematograficas. 

Mas e justamente a dificuldade de precisar a cidade o segredo para 
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pensa-la. Pois uma cidade e feita de vida e experiencias, inscritas em 
suas pedras, ruas, nas luzes que brilham a noite, nos rostos das pessoas 
que passam, nos locals onde se encontram ou se resguardam. Ela nab e 
uma totalidade fechada a ser desvendada nem urn espaco de relacOes 
passive! de ser aprisionado em urn sistema organizado. Esta e sua bele-
za, este é seu fascinio. 

A perspectiva da comemoracao do centenario de Belo Horizonte 
tern, certamente, nos estimulado a refletir sobre seus problemas e espe-
rancas. Mas o aniversario traz tambern a nocao de tempo decorrido. 
Surge, aqui, a questao de se pensar a histbria desta capital: os sonhos 
que a mobilizaram, os homens que a ocuparam e nela construiram suas 
vidas, as multiplas cidades que a formam. Pois se horizonte é urn subs-
tantivo no singular, sua unidade e uma mera abstracao de nosso olhar 
sobre o ceu. 0 horizonte e de infinitos, formacao de incontaveis e indis-
tintos pontos e trajetos. Belo Horizonte: termo que unifica, afetivamente, 
toda a pulsacao e a explosividade de uma serie de praticas dos homens 
que a habitaram em momentos diversos, na mem6ria que imprimiram 
pelos seus quatro cantos, na presenca de seus vivos ou nos sinais que 
estes tentam deixar aos seus sucessores. 

BH — horizontes historicos, organizado pela professora Eliana de 
Freitas Dutra, do Departamento de Histeria da UFMG e publicado pela 
Editora C/Arte, apresenta-se como urn momento propiciador de inda-
garmos essa multiplicidade de Belo Horizonte. A cidade vista nas rela-
goes de seus homens e mulheres, nos projetos em que foi delineada, 
nas praticas que a tentaram definir e em que se construiram suas identi-
dades, em suas pracas e parques, ruas e bondes, casas e cinemas, 
cafés e bares, estatuas e placas comemorativas, Igrejas e imagens. 

Formado por seis ensaios sobre a cidade — todos eles produzidos 
ou orientados no Ambito do Departamento de Histbria da UFMG — a 
obra possui uma rica diversidade tematica, convidando o leitor a viajar 
por Belo Horizonte por caminhos muitas vezes impensados. A partir de 
uma alta qualidade acadernica, os autores obtiveram o resultado de uma 
leitura extremamente agradavel, corn urn tratamento preciso e, simulta-
neamente, simples das questbes envolvidas nas reflexbes histbricas pro-
postas. 

Dirigido a urn public() amplo, BH — horizontes historicos possibili-
tara a seus leitores, corn alta qualidade e extrema singeleza, a reflexao 
em torno de fascinantes aspectos da vida de nossa cidade. E, ao 
ressaltar a complexidade de nossa histeria, acaba por abrir-nos promis-
soras perspectivas de tudo o que pode ser construido no ambito ilimita-
do da capacidade criativa de seus cidadaos. 
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