
  

                                           Circuito  Liberdade 

           Algumas reflexões em torno de um Circuito Turístico e cultural 

1. Uma primeira reflexão:  aprendi, na convivência com tentativas de 

ativação  de destinos turísticos,   uma frase que acho que define bem a 

relação entre cultura e turismo:   o turismo é a moderna resposta 

sócio-econômica à cultura. E com esta interação que convivem e se 

complementam na mesma cadeia econômica e social.  É da essência 

do negócio  do turismo atrair e prover públicos e, para  sua 

sobrevivência  e sustentabilidade,  o turismo  precisa valorizar 

atrativos e produtos, preservá-los, promovê-los, cumprindo a missão 

cultural e educacional do patrimônio cultural e, afinal,  prover sua 

sustentabilidade  com  adequada destinação de uso. E, afinal, 

estimular o consumo cultural;  

2. Como sistema econômico, o turismo coloca-se nas sociedades 

contemporâneas como um potente  gerador, em giro rápido,  de 

serviços, trabalho, emprego e receitas  pelo estímulo ao consumo 

veloz  de uma cadeia de produtos e serviços que sustentam a 

atividade. A ativação de um circuito turístico deve contar com esta 

realidade. Um destino turístico abrangente  exige um amplo sistema 

de serviços no seu entorno  identificados com o produto cultural;  

3. Outra reflexão importante suscita  duas outras considerações: cultura, 

diz Celso Furtado, é “tudo que eleva o homem”, porque estimula seu 

conhecimento, desenvolve seu humanismo, o torna  cidadão, eleva e 

qualifica para a vida em sociedade, o humaniza.  E o  turismo é uma 

cadeia de negócios, se organiza empresarialmente, tem que ter 

sustentabilidade senão não sobrevive. Planejar a ativação de um 

destino turístico exige a convivência destes dois conceitos parceiros, 

sintonizados  nos mesmos objetivos. Faltam à Estrada Real 

empresários e negócios turísticos.  

4. Mas olhemos para a Praça da Liberdade. Nela convivem, em síntese 

harmoniosa e  excepcional, vários atrativos turísticos e culturais,  com 

a  presença de vários elementos de valor histórico, patrimonial, 

arquitetônico,  artístico, cultural e paisagístico.  E os acervos 



museológicos.  E que permitem ao visitante momentos de vivência 

espiritual, de conhecimento,  uma rica fruição estética pela sua 

contemplação, em ricos momentos de lazer;  

5. Mas, é importante ressaltar para o objetivo em discussão, que  a Praça 

tem dimensão bem  maior, por sua origem, expressão artística e 

cultural,  sua história e expressão política,  além dos seus 

monumentos  edificados.  É esta dimensão, penso eu, que  lhe garante 

e amplia sua  importância,  junto com seus muitos significados, 

simbolismos,  pioneirismos, exemplaridades e singularidades raras, 

senão únicas. É que é essencial  ampliar o resgate  destas dimensões 

da Praça da Liberdade numa nova e ampliada  concepção de  seu uso 

turístico e cultural compatível com sua tipologia e  como espaço 

público que  tem especificidades e abriga monumentos que  tem 

missão cultural mas também exigem proteção, como sempre deve ser 

lembrado; 

 

6. A Praça da Liberdade nasce com Belo Horizonte, pensada como uma 

“cidade para a República”,  e do anseio da  modernidade de uma nova 

capital,  planejada  sob o lema   positivista da “Ordem e  Progresso”, 

que Vila Rica não podia acolher. Expressa, com seu nome, Liberdade, 

um  traço e herança marcantes  na  História de Minas em  toda a sua 

tricentenária trajetória, desde a revolta de 1720 que provoca o 

nascimento da Capitania das Minas do Ouro,  à inconfidência de 1789, 

entre muitas  outras rebeldias, sublevações e lutas por autonomia, 

república, liberdade.  “Liberdade é o outro nome de Minas”,  já se 

disse” e este, penso eu, é o seu simbolismo maior. Alcança, portanto, a 

alma e o sentimento dos mineiros e é neste nível de exaltação que 

deve ser percebida e tratada. E tem uma rica história de abrigar  e 

acolher reuniões e encontros de variada natureza, mas sempre no 

exercício da liberdade;  

 

A nova capital nasce da vontade disciplinadora do poder e da ciência. 

O desenho positivista de Aarão Reis expressa esta missão. A nova 

capital de Minas, que começa a ser desenhada a partir de 1894, é a 

primeira grande obra da República de 1889. O nome Liberdade, tanto 



quando sua centralidade urbana, sintetiza o pensamento  ideal 

republicano e a ideologia positivista, nacionalista. Liberdade 

republicana, da prevalência da vontade popular, em oposição ao 

Império monarquista. As ruas e avenidas exaltam o Brasil. Os Estados, 

São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Amazonas, Espírito Santo etc. E as 

ruas os índigenas do Brasil: Caetés, Guaranis,  Tamoios, Tupinambás, 

Tupis, Goitacazes etc.   E os heróis mineiros: Praça Tirdentes, Felipe dos 

Santos e os poetas-inconfidentes Tomas Antônio Gonzaga e sua 

“Marília”, Claudio Manoel, Alvarenga Peixoto. E governadores 

fundadores da nova capital: Afonso Penna e Bias Fortes. E os 

descobridores  da América e do Brasil: Cristovão Colombo e Álvarez 

Cabra.  A avenida João Pinheiro nasce como Avenida da Liberdade, que 

conduzia à Praça.  A Liberdade preside todas as lembranças, ideias, 

signos, da modernidade republicana. Nenhum  nome de santos; 

 

7. A Praça, sob o signo da  Liberdade, foi concebida para abrigar os 

equipamentos públicos do governo do Estado, o poder e seus 

palácios, mas também  como centro de convergência e convivência. 

E cumpriu também, é bom lembrar,  a missão de preservar a   Vila 

Rica histórica, cívica e heroica, mas incompatível com os ventos 

renovadores da república, após 49 anos do Segundo Império.  Hoje, 

numa síntese,  é espaço  privilegiado para a vivência e  a 

contemplação, com rara confluência de elementos atrativos, do 

passado e no presente. E comporta perfeitamente   estímulos a 

sentimentos de pertencimento, de vivências de  nacionalidade, de 

cidadania e de natural orgulho da sua cidade e sua história, 

elementos essenciais na sua qualificação como destino de fruição 

turística e cultural; 

 

8. Mas vamos ao turismo:  concordo  com a  concepção contemporânea 

do turismo expressada  pelo dinamarquês  Rolf Jensen, de que 

vivemos uma “Dream society”, permitida pela internet, a facilidade da 

informação,  meios ampliados  de locomoção, pela globalização. Pela 

sedução das ofertas de felicidade. Concepção que se aplica em alguns 



atrativos turísticos.  A Praça da Liberdade, pela diversidade de 

vivências de atrativos propicia várias experiências, vivencias e sonhos. 

Aprendi também que as narrativas concretizam os sonhos, pelas 

histórias que possam encantar o visitante, transformá-lo em 

protagonista, em vivências efetivas. E a Praça da Liberdade é 

riquíssima em  histórias e narrativas,  revividas nos vários roteiros que 

pode apresentar;  

 

9. Na Mercadologia Turística a atividade compreende dois sistemas: a 

demanda e a oferta. Ambos hoje em transformação pela própria 

evolução das aspirações humanas,  evolução dos meios de informação, 

facilidades de locomoção  e  acesso no mundo globalizado e 

intercomunicado. Mas vivemos  uma fragmentação da demanda, pela 

ampliação das motivações de viagens, e uma  grande diversificação 

das ofertas, constituída por novos atrativos, destinos, produtos, 

vivências. Ampliou-se extraordinariamente a oferta, com destaque 

para o Turismo Cultural e o de Negócios e Eventos.  É importante 

lembrar que  é a oferta que constitui o fator determinante da 

demanda turística. E não pode limitar-se aos elementos tangíveis e 

não só a um produto determinado, constituindo-se também de 

elementos intangíveis. Valoriza-se a oferta de circuitos no mundo 

atual; 

 

10. O planejamento turístico da Praça  é, seguramente, tarefa a exigir 

sensibilidade e conhecimento devido à pluralidade de atrativos,   a 

excepcionalidade,  originalidade e exemplaridade do seu conjunto 

arquitetônico e cultural. Exige ação interdisciplinar.  Mesclam e 

convivem na Praça múltiplos elementos que tornam realmente 

desafiante um planejamento da oferta capaz de propiciar 

conhecimento, vivências e a fruição espiritual, elementos essenciais à 

satisfação do visitante.  E de  revelar e divulgar a  Praça  com a 

dimensão turística e cultural que tem;.  

 

11. É preciso dar à Praça, de início, o reconhecimento histórico que 

retrata, por sua origem.  Começando pela  mudança da capital,  o 



espírito republicano-positivista,  inauguração em 1897, a denominação 

de Liberdade para sediar os poderes da nova capital e sua importância 

nas lutas mineiras pela Independência e autonomia,  a ocupação do 

altiplano  do território da Vila do Curral del-Rei,  de exíguo território. A 

Praça como palco de decisões e embates  políticos e sociais. A 

construção dos palácios, o eclético do Palácio da Liberdade, as 

escadarias de ferro e mármore belgas, o neo-clássico  de Secretarias, 

o Decô do Palácio Cristo-Rei, no pós moderno do Edifício  Niemeyer e 

suas linhas curvas,  (que Niemeyer dizia que são as da natureza, da 

mulher e das igrejinhas barrocas de Ouro Preto), que também aparece 

na Biblioteca Pública, o  modernismo do prédio do IPSEMG, de Rafael 

Hardy, o eclético com elementos clássicos do Palacete  Dantas.  E 

ainda o prédio que foi Prefeitura de BH até 1910 e Secretaria da 

Agricultura,  que alguns leem no estilo toscano, glorificado em 

Florença. E também no palácio de vidro do observatório astronômico. 

E o prédio de Eolo Maia e Sylvio Podestá, combinação de materiais da 

modernidade construtiva. O Palácio dos Despachos, feito por Israel em 

1969, hoje Centro Cultural da Fiat. E os museus e ações culturais  da 

Gerdau, do Banco do Brasil e da Vale, grandes atrativos.  E, nos 

frontões dos prédios,  oferecendo  ao olhar interessado, ornatos, 

alegorias, brazões  e cartelas que lembram a república, a justiça, a 

liberdade, a indústria e o comércio, a insígnia do Estado, o Triângulo e 

o Lema “Libertas quae  sera tamem” na Secretaria das Finanças, 

escultura feminina na Secretaria da Educação.  

 

12 E na própria praça, coreto e esculturas,  nos seus jardins, inicialmente 

ingleses  mas reformada para lembrar os jardins do Palácio de 

Versalhes; 

13  A Mercadologia Turística ensina que o Turismo Cultural se faz 

estimular  vivências determinadas por “narrativas”. São, afinal, 

histórias, descrições que revelam o que emolduram, qualificam, 

valorizam o que está sendo observado mas  às vezes não visto ou 

decifrado. A boa narrativa define a qualidade do momento turístico e 

sua fruição espiritual. Será a narrativa, em que o narrador tem que ser 



ao mesmo tempo um tanto historiador e ator,  que valorizará o 

momento e sua fruição.  E que realizará  o sonho.  

É o conceito de narrativa (aqui vale lembrar que  Dysney foi o grande 

animador  de sonhos e  histórias) que nos leva a uma metodologia 

que, penso eu, se aplica inteiramente à Praça da Liberdade bem como 

a sítios históricos e culturais: 

  

 É a “Interpretação do Patrimônio para o Turismo Sustentado”, hoje usado 

na Europa mas de origem inglesa.  

Uma definição simples diz que se trata de “adicionar valor a um lugar, um 

edificação, por meio de informações e representações que realcem 

sua história e suas características culturais, ambientais e 

significativas”. Trata-se, em síntese, de  revelar significados além das 

informações factuais  ( exemplos de Ouro Preto). 

Mas o importante é que o conhecimento ampliado acrescente valor ao 

lugar ou edfificação, eleve sua apreciação, induza  sentimentos de 

respeito e proteção. 

 

E provoca a seguinte reflexão, ou introspecção no ouvinte,  fundamental 

no turismo cultural em que a preocupação é também com a  proteção 

patrimonial:  

 

“Através da interpretação, a compreensão; 

Através da compreensão a apreciação; 

Através da apreciação  a proteção”. 

Em síntese, se você, conhece, valoriza e preserva. 

 

 

14 E claro que são muitos os roteiros, que precisam ser traçados,  na 

minha opinião, nesta metodologia da “Interpretação para o turismo 

sustentado”. É claro que exige estudos históricos e boa qualificação de 

guias;  

15 A diversidade  e a qualidade de atrativos da Praça comporta tours 

especiais e uma modalidade do turismo cultural contemporâneo que 

são as inserções especiais, ou excursões especiais, ou mergulhos de 



maior aprofundamento,  previamente contratados. São os “study 

jouney”, que vi em Ouro Preto e na Europa; 

16. É claro, finalmente, que a plena fruição da Praça exige  o que se coloca 

como Receptivo Turístico,  capaz de receber visitantes, fornecer 

informações, orientar, acompanhar e várias outras “facilidades 

turísticas” integrantes os diversos circuitos. Há que se ter  ofertas de 

serviços no seu entorno e um programa adequado de eventos, 

apresentações artísticas, compatível com seus jardins e seu patrimônio 

histórico e cultural;  

17 Mas também pensar na suportabilidade, em volumes e tipologias 

turísticas, precaução hoje muito importante perante turismos 

predatórios, especialmente quando envolve bens culturais e artísticos 

ou de convivência limitada; 

18 Não tenho a menor dúvida de que a Praça da Liberdade, com a visão 

ampliada e inteligente de sua valorização turística e  cultural, é um 

projeto de sucesso antecipado e de grande importância para Belo 

Horizonte. E nas inúmeras narrativas que  permite, despertar e exaltar 

o  sentimento de mineiridade e de orgulho da nossa Minas Gerais. 

Mwerkema, 28.10.2020 

 


