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RESUMO: Urbanizar, expandir e construir são alguns conceitos utilizados para se referir as medidas e 
ou propostas de progresso para os espaços urbanos. No entanto, nãopodemos esquecer que a cidade antes 
de tudo é um território composto por indivíduos, e que esses, tanto interferem quanto são influenciados 
por esses espaços. Sendo assim, podemos resumir que as cidades são verdadeiras metamorfoses, pois, 
sempre haveráuma nova  transformação, seja, física ou social,  individual ou coletiva, intencional ou não. 
Montes Claros é um exemplo, pois a mesma também se insere nesse contexto. Dado que ocorreram e 
estão ocorrendo mudanças físicas no seu cenário urbano. O ponto inicial para o começo dessas mudanças 
foi à chegada da linha Férrea na cidade, entretanto, o marco mais significativo, para suas modificações, 
segundo os dados, foi aindustrialização do município  em meados anos de 1960, com incentivo da 
SUDENE. Apesar desses fatores, acreditamos que são os residentes da cidade, os maiores impulsionadores 
para tais alterações.Baseado nesses fatos, questionamos: ao lado de tal desenvolvimento,há espaço de 
preservação das áreas ambientais? Há projetos preocupados com qualidade ambiental desses novos 
territórios? Quais medidas estão sendo tomadas, visando à conscientização dos residentes, para a 
importância de áreas verdes na cidade?  Para averiguar tais questões, utilizamos como recorte espacial 
de análise a constituição do bairro São Judas Tadeu e as mudanças físicas ocorridas nos últimos anos, 
na sua principal avenida. A escolha dessa localidade ocorreu principalmente por ser o foco da pesquisa 
de mestrado em História; e ainda, porque a mesma, nos últimos anos vem passando por alterações no 
que se refere ao seu cenário físico. Sendo que, essas são produzidas principalmente pela população do 
bairro, que tem tomado providências sociais, visando, sobretudo, arborizar os espaços principais do 
bairro, como a referida avenida.
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INTRODUÇÃO

Testemunho vivo do legado da história, por apresentar em seu tecido monumentos simbolicamente 
significativos- marcas de um espaço e de um tempo em que a arte se afigura como presença 
tangível e memória – a cidade é desde o século XIX, objeto de requalificação e de preservação 
(FABRIS, 2000, p.9)
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A imagem da cidade está presente nos relatos dos viajantes, dos memorialistas, dos cronistas e 
nos últimos anos vêm ganhando destaque nas leituras acadêmicas. Em cada ilustração percebemos uma 
nova perspectiva da cidade, refletimos assim, que tanto o cenário das cidades vem se modificando ao longo 
dos anos, como as visões daqueles que escrevem sobre elas. Todavia, alguns aspectos tradicionais da vida 
na cidade são retomados, requalificados e ou preservados. Por isso, a autora Annateresa Fabris (2000) 
reconheceu que desde o século XIX, a cidade tem sido “objeto de requalificação e de preservação”. 

A Revolução Industrial ocorrida em meados do século XVIII na Inglaterra é reconhecida 
como marco fundamental da transformação das cidades em urbe. Resultado dessa rápida urbanização, 
esse espaço deixa de ser apenas responsável, apenas pelos setores administrativos e religioso, e ganha 
espaços de convivências, de produções artísticas, ou seja,de vivências entre os seus residentes. Como 
definiu a autora Annateresa Fabris “Antípoda do espaço rural, a cidade é frequentemente um centro de 
poder- político- administrativo, econômico, militar, religioso, artístico e cultural. Desde a Revolução 
Industrial, tornou-se o espaço mais propício à produção artístico cultural. É nela que se configura uma 
vida artística e cultural intensa” (FABRIS, 2000, p.10)

Com as transformações ocorridas nas cidades, os estudos sobre o tema também foram recebendo 
novas perspectivas. Segundo Sandra JatahyPesavento (2007), a cidade era antes analisada apenas nos 
aspectos quantitativo e evolutivo, mas, afirma que a partir da década de 1960, surgiram novos problemas 
e novas possibilidades de estudo. Assim, o novo questionar da cidade vai além de somente, analisar 
as transformações ocorridas no decorrer de determinado período ou a contradição em preservação e a 
modernização. Sendo assim, novas vertentes se abriram para a questão urbana, , analisar as vivências 
dos habitantes, a cultura dos citadinos, a preservação dos monumentos e/ou na memória da cidade, e 
ainda, explorar as paisagens que compõem  os diversos territórios das cidades, são alguns desses pontos 
da nova corrente historiográfica. 

O espaço, a cidade, o território, o meio ambiente, são conceitos referentes à pesquisa do 
geógrafo, entretanto, esses conceitos estão interlaçados nos temas relacionados a história urbana e 
consequentemente têm ganhado destaque nos estudos da historiografia. Contudo, ressaltamos que 
os modos de observação, de análise, de pesquisas dessas duas áreas cientifícas, ora sãodivergentes, 
ora são semelhantes. Keith Jenkins (2013) ilustrou que ao observarmos uma mesma paisagem não há 
nada que diga “geografia”, “história” ou “sociologia”. No entanto, estão claro que, um geógrafo pode 
julgá-la baseados nos seus conceitos, os historiadores farão uma análise buscando na história pontos de 
comparação, seja político, social ou ambiental e ainda baseado na mesma imagem, os sociólogos fariam 
uma investigação baseados nos termos sociológicos (JEINKS, 2013, p.27 e 28).

Apesar de suas peculiaridades as disciplinas das ciências humanas e sociais estão interligadas 
em determinadas temas, como na questão urbana. Como ressaltou Sandra JatahyPesavento “E 
sobre tal espaço privilegiado de transformação econômico-social, criou-se um campo de pesquisa e 
discussão interdisciplinar, trabalhando sobre a cidade não só historiadores como geógrafos, sociólogos, 
economistas, urbanistas e antropólogos” (PESAVENTO, 2007, p. 13). Sendo assim, apesar desse trabalho 
estar respaldado na história cultural urbana, e utilizarmos os conceitos da história, teremos uma ligação 
direta, isto é, não deixaremos de lado os teóricos e as metodologias, da geografia, da antropologia e da 
sociologia.

Partindo da abertura dessanova temática sobre cidade e do o pressuposto quequestão urbana 
éinterdisciplinar, propomos adensar nas transformações do cenário urbano da cidade de Montes Clarosna 
década de 1970 e as atuais mudanças ocorridas no bairro São Judas Tadeu. Sendo assim, este artigo visa 
refletir, sobretudo, na falta de preservação de espaços verdes na expansão de Montes Claros e a presente 
mobilização da comunidade do bairro São Judas Tadeu para a urbanização do espaço da sua principal 
avenida, localizado próximo à linha férrea, que compõem o referido bairro.

Para responder tais inquietações, foi necessária uma análise do bairro, tomando como ponto de 
partida as plantas de loteamento do bairro e a visão dos moradores por meio dos seus relatos. Destacamos 
a história oral porquêgostaríamos de encontrar registros de uma história diferente dos fatos narrados pela 
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historiografia municipal oficial, sendo assim, só nos diálogos e nas memórias dos residentes do bairro 
que poderíamos reconhecer novas perspectivas de estudos sobre o bairro. Pois a 

A história oral possibilita novas versões da história ao dar voz a múltiplos e diferentes narradores [...] já 
que permite construir a história a partir das próprias palavras daqueles que vivenciaram e participaram de 
um determinado período, mediante suas referencias e também seu imaginário. O método da história oral 
possibilita o registro de reminiscências das memórias individuais; enfim, a reinterpretação do passado, pois 
segundo Walter Benjamim, qualquer um de nós é uma personagem histórica. (THOMPSON, 1992, p. 18-
19)

É necessário enfatizar que para a concretização desse trabalho foi inicialmente, trocar 
informações com alguns conhecidos e após identificar alguns moradores, tivemos a aproximação com 
os primeiros residentes do bairro, bem como, com aqueles que moram nas proximidades da Avenida, 
ponto de destaque desse trabalho. Ao dialogar com esses, presenciamos nas memórias individuais uma 
nova versão sobre o passado. Ao ouvir suas histórias, encontramos múltiplos sentimentos, alegria pela 
evolução do bairro e pelos benefícios alcançados no decorrer dos anos. Entretanto, em contraposição há 
revolta e tristeza, especialmente pela falta de cuidado da Prefeitura Municipal com o cenário principal 
do bairro, o espaço entre a Avenida São Judas e a linha Férrea, o que ocasiona acúmulo de lixo e de mato 
próximo às casas. 

Assim ao perceber tal descaso com a região, os próprios cidadãos do bairro, estão tomando 
iniciativas de arborizar tal espaço, isso é, tem o cuidado de plantar e cultivar árvores, ao redor da linha 
Férrea, visando com essas medidas, evitar tais transtornos, como o lixo acumulado. E ainda, projetos 
populares estão surgindo na cidade com a perspectiva de arborizar Montes Claros, como o “Arboriza 
Moc” que juntamente com a comunidade do bairro de estudo plantaram, no final do ano de 2015 e 
princípio de 2016, várias mudas de ipê ao longo de todo o trecho da Avenida São Judas.  

HISTÓRIA E MEMÓRIA: DA CIDADE DE MONTES CLAROS AO BAIRRO SÃO JUDAS 
TADEU 

 Por volta da segunda metade da década de 1950 começa a constituir um novo bairro 
na cidade de Montes Claros, norte de Minas Gerais, denominado Vila São Judas Tadeu. Ressaltamos 
que inicialmente “esse novo bairro” da cidade era um atrativo para as populações de renda baixa e que 
pretendiam alcançar a compra de um imóvel próprio. No entanto, esse espaço só ganha notoriedade, a 
partir da década de 1970, quando o bairro recebe novos loteamentos, assim, ampliando seu território. Hoje 
(2016), o bairro São Judas Tadeu, conta com uma extensão territorial de aproximadamente 543.253,66m², 
sendo considerado um espaço de destaque na região sul da cidade, resultado dos nove loteamentos e/ou 
prolongamentos que o compõem. 

Para entender o bairro São Judas Tadeu, o local de estudo desse trabalho, não podemos deixar 
de mencionar sobre a cidade a qual ele pertence, Montes Claros, e a sua trajetória. Pois como esclarecido 
por Gilberto Velho para se entender a criação e o desenvolvimento de um bairro, “não pode, no entanto, 
isolar o bairro, da cidade e da sociedade nacional arbitrariamente” (VELHO, 1989, p.12). Partindo do 
pressuposto que os bairros compõem a cidade, mas esses também são o reflexo diretamente da mesma, 
resumiremos as condições que favoreceram a constituição do bairro São Judas Tadeu. 

Observando os acontecimentos sociais e econômicos da cidade no período de construção do 
bairro, podemos afirmar que, o bairro está envolvido na necessidade de ampliação da malha urbana, 
visto que, nesse período ocorreu uma explosão demográfica na cidade. Segundo o historiador Laurindo 
Mékie Pereira “A partir da década de 1960, em virtude dos incentivos fiscais da Superintendência de 
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Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE –, desenvolveu-se um núcleo industrial em Montes Claros, 
principal centro político e econômico regional” (PEREIRA, 2005, p. 1). Após a inserção dessa cidade 
nos planos da SUDENE, em 1963, surge na mesma, uma nova dimensão social e um estímulo maior 
para o seu desenvolvimento econômico, particularmente na área industrial. Sendo assim, esse evento 
tornou-se um marco no município por ser a geradora de grandes mudanças nesta localidade, a partir da 
década de 1970.

As consequências pós-inserção da SUDENE estão interligadas, não podendo, portanto, 
mencionar uma em detrimento da outra. O setor econômico é o mais ressaltado, já que, a industrialização 
da cidade só foi possível após esse marco. A geração de empregos, a produção de produtos, a circulação 
monetária, são alguns dos pontos resultado dessa nova vertente econômica da cidade. Paralelo a essa 
consequências, encontramos o aspecto social, sendo essa, um dos motivos de fundação do bairro de 
estudo. 

O desenvolvimento industrial da cidade foi atrativo para o crescimento demográfico e urbano 
de Montes Claros, impulsionado pela possibilidade de melhores condições de vida. Conforme ressaltaram 
os geógrafos Marcos Esdras Leite e Anete Marília Pereira “Depois das instalações de várias indústrias, 
o crescimento da cidade ganhou impulso em decorrência, sobretudo, do grande número de migrantes 
que passou a atrair” ( LEITE; PEREIRA, 2008, p.48). Esses imigrantes são de origem principalmente 
rural, ou das cidades circunvizinhas; eles buscavam, sobretudo, mudar de vida, sair da vida simples e se 
tornarem residentes de uma cidade promissora.

Com o inchaço populacional, ocorridos na década de 1970 e 1980, na cidade Montes Claros, 
houve um relativo crescimento imobiliário e uma maior valorização dos imóveis, principalmente dos 
localizados próximos às indústrias e fábricas. Nesse contexto, os efeitos negativos da ampliação do 
município também foram sentidos, como mencionados pelos geógrafos. Como a cidade não possuiu 
um planejamento no momento da expansão territorial, ela resultou no aparecimento das periferias e 
da falta de planejamento dos bairros, tornando-se áreas de pobreza e com nenhuma ou quase nada de 
infraestrutura (LEITE; PEREIRA, 2008: 52).

As primeiras localidades da cidade a se expandirem na década de 1980 foram principalmente 
os bairros da região norte e sul. Essas regiões antes desabitadas foram sendo ocupadas, já que, anterior a 
esse período, a população urbana se limitava apenas a central e seus adjacentes.

Esse alargamento da cidade foi crucial para que os grandes proprietários de terras interessassem 
no parcelamento das suas propriedades, ansiando por lucros e constituindo, novos bairros na cidade. Essa 
novas regiões a serem loteadas, eram voltadas especialmente para o uso comercial ou residencial, visto 
que, nesse momento a cidade ganhava novos trabalhadores que chegavam para morar e trabalhar. E na 
busca por melhores condições de vida o proletariado buscava, juntamente com sua família, um melhor 
local para construir sua residência. 

Enquanto a cidade se expandia para a região norte por proximidade com o Distrito Industrial 
a expansão para a região sul também teve seu fator determinante, a construção do Terminal Rodoviário 
Hildeberto Alves no bairro Canelas, em 1980, esse incentivoua migração da população para essa região. 
Almejando melhorias estruturais do novo bairro, um crescimento habitacional e uma valorização 
imobiliária pela proximidade com a nova rodoviária, muitos buscavam adquirir o imóvel próprio nessa 
região. A moradora do bairro Ilza Teixeira Duarte, em entrevista no dia 30 de abril de 2013, ressalta que 
era otimista com relação a melhorias e valorização do bairro depois da inauguração da Rodoviária “Foi 
naquele ano que construiu à rodoviária que eu vim para cá... um dos motivos também que nós achamos 
que aqui ia ficar bom era porque ficava perto da rodoviária” (DUARTE, Ilza, 30 abr. 2013).

Contudo avalorização do terreno e crescimento habitacional da região só começou a ocorrer 
tempo depois, pois o cenário de infra-estrutura na inauguração do Terminal Rodoviário era bem precário, 
conforme afirmou Clarindo Cardoso de Faria para Revista Tempo “Distante do centro, com poucas casas 
ao redor, o local viu a primeira transformação quando se inaugurou a nova Rodoviária. O povo não 
gostou da transferência da rodoviária que era no Centro para cá. Falavam que ela tinha sido construído 
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numa roça, porque aqui era tudo deserto” (TEMPO, 2011, p.28).
Apesar de, esse marco ser determinante para o crescimento do bairro, o panorama social 

e estrutural do bairro São Judas Tadeu ainda era bem inferior em relação a outros bairros na época.
Percebemos que, a melhoria na infraestrutura neste bairro, bem como o seu “desenvolvimento” 
ocorreu, igualmente com outros bairros da cidade, a partir da década de 1980, com a implantação do 
Projeto Cidade de Porte Médio. Com os recursos desse projeto foram executados projetos de melhorias 
provocando transformações na paisagem do bairro, principalmente no que se refere a pavimentação de 
ruas e avenidas e a construção de postos de saúde e praça de lazer.

O PASSADO E O PRESENTE: NOVAS PERSPECTIVAS DA AVENIDA SÃO JUDAS 

 
“As cidades são antes de tudo uma experiência visual. Traçados de ruas, essas vias de 

circulação ladeadas de construções, os vazios das praças cercadas por igrejas e edifícios públicos, o 
movimento de pessoas”(BRESCIANNI, 2003, p.237). As palavras de Maria Stella Brescianni remetem 
as cidades, entretanto, essas podem também se associar aos bairros. Pois, os bairros são nada menos que 
um conjunto de ruas interligadas, com alguns pontos de referência e onde seus habitantes possuem uma 
convivência maior, segundo Pierre Mayol.

 Percebido o que são, questionamos como eles surgem? Um bairro pode se fundar de várias 
formas, ressaltamos que a maioria é planejada por seus idealizadores, podendo esses ser a própria 
Prefeitura, como os fazendeiros detentores de grandes chácaras. Ao se planejar um bairro é necessário 
fazer esboços, desenhos e /ou projeções para seus espaços, assim são determinados, os traçados das 
ruas, das quadras, os lotes, bem como, os espaços reservados as instituições públicas e ao lazer da 
futura comunidade. E ainda, são nesses registros que é possível perceber os projetos de urbanização, ou 
o planejamento para uma determinada área reservada para espaços verdes, parques ou preservação de 
mata nativa. 

O bairro São Judas Tadeu, como vimos, está localizado na região sul e seus espaços 
urbanosforamidealizados por engenheiros e arquitetos responsáveis pela aprovação da planta. Visto que, 
apesar de ser um bairro planejado foram nove loteamentos, portanto, não é possível concretizar uma 
única data da sua legalização. Mas, com base nos dados da Prefeitura, podemos compreender que, sua 
origem perpassa aproximadamente as décadas de 1950 a 1980 e suas características iniciais e atuais 
representa um bairro destinado a abrigar residências de trabalhadores de diversas áreas.

Com relação as características iniciais do loteamento,podemos elucidar  que, houve  no momento 
do parcelamento do solo, uma projeção para a estrutura e composição do bairro, ruas, avenidas, quarteirões, 
praças e escolas. Cada região que o compõem o bairro recebeu uma projeção e ao observar os traçados 
da planta e o cenário atual do bairro percebemos que em poucos espaços houve modificações. Com base 
nesse mesmo projeto e paralelo às mudanças já mencionadas, destacamos que, houve algumas projeções 
para o bairro que não se concretizaram, como os espaços reservados para parques, áreas verdes e/ou 
jardim. Portanto, podemos reconhecer que há um contraste entre o planejamento e a realidade, deixando 
de realizar uma área que seria muito importante para o bairro, àquela destinada ao verde. Outro ponto 
de destaque na gênese do bairro são os espaços reservados para as duas principais artérias do bairro a 
Avenida São Judas Tadeu e a Avenida Nossa Senhora de Fátima, sendo a primeira ligação com o centro 
da cidade e a segunda dá acesso aos bairros Vila Greyce e Maracanã. Mas,por essa não ser o nosso foco, 
não aprofundaremos sobre a mesma, mesmo sabendo das suas demandas, aprofundaremos na Avenida 
São Judas Tadeu, foco desse trabalho.

A Avenida São Judas Tadeu, segundo os moradores, no princípio do bairro era apenas uma 
“estrada de terra”, depois que ela foi ampliada, e ganhando a dimensão atual, sobretudo, visando o 
futuro fluxo intenso. Conforme nos relatou a moradora Joana Soares Barbosa “não tinha asfalto, foi 
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melhorando aos poucos, não tinha nada era tudo estrada de terra, tinha um arame que separava a rua 
da linha de trem”(Joana Soares Barbosa, 19 agosto 2015).E como não havia nenhum idealização de 
arborização próximo a essa avenida, após sua constituição o espaço entre a referida Avenida e a Linha 
Férrea, se tornou um espaço de terra livre. 

O bairro se modificou, cresceu, ampliou, e não seria diferente com sua principal Avenida. Com 
relação ao cenário atual da Avenida os moradores são enfáticos com relação aos seus riscos. “É muito 
perigosa”, “demora muito para atravessar”, “já vi muita gente morrendo aqui”, “todo dia tem um acidente”, 
são algumas das falas coletadas nas entrevistas com os moradores. Essas demostram a realidade da 
avenida, baseados nesses relatos, e também no aumento significativo do trânsito automobilístico os 
últimos anos1, houve algumas mudanças estruturais no bairro. A instalação de controle de velocidade, 
radar, inserção de quebra-molas e ainda, o sinal de trânsito no cruzamento com a Avenida Nossa Senhora 
de Fátima, foram algumas dessas medidas de segurança. Conforme os moradores essa providências 
melhoram significativamente a travessia da Avenida “A Avenida é bem movimentada, viu? Melhorou 
um pouco com o sinal e o radar, mas mesmo assim tem que ter muito cuidado, porque ela liga o centro 
a vários bairros né” (Rubenilde de Oliveira Xavier, 15 fevereiro 2016)

Como mencionado na fala de Dona Rubenilde, a Avenida é muito extensa, portanto, é um eixo 
de ligação entre alguns bairros com o centro. Compreendermos as últimas mudanças da avenida no que 
se refere ao trânsito, masé com relação ao aspecto visual da Avenida São Judas Tadeu? No projeto o 
desenho da avenida era de simplesmente um traçado paralelo à linha férrea, não havia uma projeção para 
a urbanização do seu trajeto ou mesmo a preservação da sua mata nativa. Por ter se tornado um espaço 
vazio, esse se tornou um ponto fácil para o acúmulo de lixo e de dejetos indesejáveis. Como afirmou a 
moradora Joana Soares para o jornal INTER TV, no dia 08 de fevereiro de 2013“esse problema do lixo 
é antigo, e o lixo que é jogado a beira da linha incomoda muito os moradores da região”. 

Figura 1: Registro de acumulo de lixo no trecho entre a Avenida São Judas Tadeu e a Linha 
Férrea.

1  O total de veículos no ano de 2015 na cidade de Montes Claros era de 199.793, enquanto em 
2005 era de 77.815, segundo dados do IBGE. 
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Conforme o relato dos moradores, tanto a avenida, bem como, o espaço localizado da mesma até 
a linha férrea, sempre foram de descaso das autoridades municipais. “Eu já pedi, já fiz memorando, mas 
a prefeitura fala que a região é propriedade da ferrovia e que não pode fazer nada, e a ferrovia fala que é 
propriedade da prefeitura” (Lúcia de Fátima Dias Mota, 19 agosto 2015). Essa fato também foi ressaltado 
na reportagem da Inter TV, do dia 08 de fevereiro de 2013, “Segundo o secretário de infraestrutura e 
serviços urbanos, Jason Souza, a limpeza no local realmente é necessária [...] mas a responsabilidade de 
cuidar da limpeza é da Ferrovia Centro Atlântica (FCA)”. Em contraposição a assessoria de imprensa da FCA 
esclarece que “a responsabilidade da empresa compreende apenas a linha férrea e que a limpeza estende–se 
a seis metros de cada lado da linha” (INTER TV, 08 de fevereiro de 2013). Com base nesse e em outros 
relatos podemos deduzir que paralelo, aos confrontos burocráticos entre essas duas instituições, o espaço 
vazio ganhava maiores proporções para o acúmulo indevido de lixo, poeira, e atraindo um número de 
animais peçonhentos, provocando um cenário indigno do bairro desenvolvido. 

Percebendo as condições ambientais que estavam vulneráveis e como vimos, a falta de cuidado 
das entidades competentes, os próprios moradores residentes próximos à linha, partiram para a limpeza 
e arborização desse espaço (entre a avenida São Judas e a Linha Ferrea). Na busca pelos benefícios da 
limpeza do local a população custeia o valor necessário para a limpeza, conforme citou a moradora 
Marlene Lopes de Souza “Já paguei um profissional para fazer a limpeza do local, mas vejo que não adiantou 
muito. O pessoal vem sempre e joga lixo.  É questão de educação mesmo”. E ainda como medida de prevenir 
esse existe o cuidado da própria população residente do bairro em plantar e cultivar as árvores para que, 
assim, o cenário de uma área propícia a acúmulo de dejetos indesejados seja o passado da avenida, e essa 
seja reconhecida como uma avenida verde. 

Figura 2: Foto do plantio de algumas árvores no trecho da Avenida São Judas Tadeu 

Observando a imagem acima, percebemos que o resultado do processo de arborização é demorado, 
mas o primeiro passo já foi dado. O bairro São Judas, assim, como em muitos outros bairro da cidade, 
no planejamento inicial dos loteamentos não foi priorizado uma exigência mínima de arborização. Neste 
contexto, a arborização da cidade, bem como, dos bairros vem posterior a concretização das residências, 
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como vem ocorrer no bairro de estudo. 
Reconhecendo a falta de consciência da população montesclarensce, no que se refere ao plantio 

e cultivo de árvores, projetos estão sendo estruturadas e realizadas com essas novas perspectivas. Um 
desses projetos é o denominado “Arboriza Moc”, fundado no ano de 2015 na cidade, pelas amigas Bruna 
Berto e Bárbara Horonato. Segundo uma das idealizadoras “A nossa ideia principal é essa despertar a 
população para a necessidade de árvores e os benefícios dela, esperamos que as pessoas não precisem 
da gente, que ela chega lá e planta uma árvore”, conforme a mesma, “Agora é uma questão de urgência, 
Montes Claros já passou da hora de ser arborizada”.

O aspecto visual negativo da Avenida São Judas Tadeu foi o motivo que fizeram com que esse 
espaço fosse escolhido como o primeiro espaço de execução do referido projeto. Pois a intenção do 
Arboriza Moc é principalmente de mudar a realidade, a temperatura, a paisagem daquelas regiões da 
área urbana que estão “largadas”. E por perceberem isso na principal avenida do bairro São Judas, a 
escolheram, conforme nos foi relatado:

Eu moro aqui e eu sempre achei a avenida horrorosa. Primeiro porque tem essa 
linha e o pessoal acumula muito lixo, aí eu falei com Bruna, a gente podia plantar 
ipê na Avenida, ela falou imagina aquela avenida inteira de Ipê. Eu falei Bruna, 
vai ficar linda.[...] É uma Avenida extensa, se você parar para pensar, não tem rua, 
a ideia é, que em algum dia haja um projeto que vá fazer um passeio para corrida, 
uma coisa bacana aqui, é aí, a árvore ficará bonita por causa disso. É igual as 
avenidas principais de Montes Claros, todas são arborizadas, se você parar para 
pensar. Então essa aqui não tem porque ser largada (Bárbara Honorato, 5 dez. 
2015) 

Com essas mobilizações, com a preocupação da comunidade e com futuros projetos de urbanização 
para essa área reconhecemos que, a Avenida São Judas Tadeu, ganhará novas perspectivas para o futuro. 
É necessário reconhecer que a mudança de cenário para a avenida só ocorrerá no futuro pois deve 
se levar em conta o período de crescimento dessas árvores, aproximadamente cinco anos. Contudo, o 
primeiro passo, de transformação do lixo para o verde, foi concedido, e acreditamos que um novo modo 
de vida está sendo conscientizado na cidade, o do plantio e da cultivação de áreas verdes. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O contexto atual das cidades é de modificação e de transformação, visando, o bem estar dos 
seus cidadãos. Sendo assim, um bom planejamento urbano se torna ponto principal no que se refere às 
mudanças futuras. Por isso compreender as necessidades atuais, prever melhorias, e propor medidas que 
envolvem as novas questões urbanas, são algumas preocupações dos historiadores, urbanistas, geógrafos, 
ou engenheiros dedicados a essa temática. Semelhante modo, os moradores tem se preocupado com o 
meio ambiente em que vivem, transformando essa conscientização em medidas cotidianas. 

Percebemos que no passado, no parcelamento do solo, na projeção do bairro, não haviauma 
preocupação com a presença do verde, ao contrário, o espaço reservado no bairro para essa função não 
foi concretizado. Sabendo que nas décadas de realização desses primeiros loteamentos havia grandes 
quantidades de matas nativas, esses não se preocuparam na conscientização e preservação do verde. No 
entanto, no atual cenário de urbanização, percebemos nas cidades uma grande quantidade de destruição 
de matas nativas para novos loteamentos, portanto, nesse contexto medidas de conscientização em 
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contribuir para um mundo mais verde se fazem necessários.  
Plantar, cuidar, preservar, são novas palavras de ordem para as cidades; pois, o nosso patrimônio 

natural é muito importante. As árvores são essenciais para o habitat urbano reconhecemos que sem elas 
não há vida, portanto sua utilidade vai além de apenas “embelezar” a cidade. Baseado, nesses aspectos, 
há projetos de (re)urbanização para ruas e avenidas, modificando o cenário de descaso para um cenário 
de verde, de árvores, de flores. Sabemos que, na cidade de Montes Claros, além da Avenida São Judas 
Tadeu, há outros espaços necessitam dessas intervenções, principalmente os localizados nas periferias. 
Assim, como no bairro São Judas Tadeu, os moradores de outros bairros não devem aguardar atitudes de 
instituições públicas ou mesmo de autoridades, mas devemos conclamar as associações, conscientizar os 
amigos e colegas e simplesmente agir em favor de mais verde na nossa cidade.
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