
Introdução:

Este trabalho se propõe à realização de uma análise e de uma avaliação 

acerca das possibilidades e dos limites do uso do espaço mais propriamente 

enquanto um valor de uso, considerando-se, neste sentido, a apropriação e a 

constituição  da  territorialidade  a  partir  de  práticas  e  modos  territoriais  de 

vivência, que se expressam como permanências e resistências insurgentes no 

âmbito da cidade moderna capitalista, mais especificamente da cidade de Belo 

Horizonte ao longo de sua formação.  Isto vale dizer que a perspectiva que se 

abre sobre a urbe é a de uma geografia em movimento. 

Argumenta-se que práticas de insurgência sócio-espacial emergem no 

universo mais amplo da produção ampliada e contraditória da cidade,  mais 

especificamente  no  âmbito  duro  de  situações-limite  à  reprodução  social 

estabelecidos  pela  proeminência  espaço-temporal  do  valor  de  troca  e  do 

mundo da mercadoria. Sendo tal imposição relativa, e não absoluta, à medida 

que responde por constrangimentos negativos às condições existenciais das 

sociedades açula, por isso mesmo, tensões e práticas sócio-espaciais reativas 

de matizes diversos como, por exemplo, movimentos de moradores e outras 

formas de luta urbanas. Desse modo, a análise se realiza na perspectiva do 

conflito  permanente  entre  valor  de  troca  e  valor  de  uso,  isto  é,  entre  a 

propriedade  e  a  apropriação.  Não  é  demais  dizer  que  esta  tensão  está 

substancialmente recrudescida pela crise capitalista atual, cuja evidência maior 

é a brutal financeirização da economia. Ademais, à medida que ela engendra 

um  cotidiano  marcado  pelo  mal-estar,  que  reverbera  na  diversidade  da 

sociedade, produz-se, assim, de forma progressiva e mesmo preocupante, uma 

certa distopia nas mentes, inclusive em setores da própria universidade.

Pois  bem,  no  amplo  percurso  da  abordagem  sobre  o  processo  de 

formação de Belo Horizonte, procedo, então, a alguns recortes intra-urbanos, 

merecendo,  entre  eles,  um  destaque  maior,  o  bairro  de  Santa  Tereza, 

localizado na região leste da capital mineira. Este destaque se deve ao fato 

dele  comparecer  no  universo  mais  amplo  da  metrópole  como  um  lugar 

matizado pela diferença qualitativa da sua  situação de uso e apropriação do 

espaço. Esta situação encerra uma insinuante territorialidade, que é matizada 
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substancialmente  por  relações  topofílicas  e  por  uma  forte  presença  e 

expressão do valor de uso na concreção espaço-temporal de Santa Tereza. 

Nesta mesma perspectiva é que se lançou mão também dos casos do 

extinto Bar do Ponto e do Mercado Central de Belo Horizonte, os quais são 

abordados,  nesse  trabalho,  precedentemente  ao  caso  de  Santa  Tereza.  O 

Mercado, em específico, contou com um tratamento um pouco mais detalhado 

que o Bar do Ponto, o que não diminui a importância deste para os propósitos 

deste  trabalho.  O outro  recorte  ficou  por  conta  do  bairro  Belvedere  III,  um 

construto  sócio-espacial  que  encerra  diversas  e  profundas  diferenças  em 

comparação com os demais casos. Este caso, ainda que abordado de forma 

genérica,  possibilita,  pelo  meu  entendimento,  a  percepção  da  anti-cidade 

dentro da cidade, não sendo esta, entretanto, exatamente a primeira, uma vez 

que  Belo  Horizonte  encerra  uma grande  diversidade  de  formas  e  usos  do 

espaço. É forçoso esclarecer que não se pretende aqui reduzir a cidade a estes 

casos  com  suas  respectivas  especificidades,  sendo  eles  tomados  como 

circunscrições  sócio-espaciais  que  integram  o  seu  processo  histórico  de 

formação.

À  exceção  do  Belvedere  III,  sustenta-se  a  idéia  de  que  os  demais 

arranjos  territoriais  mencionados,  principalmente  Santa  Tereza,  estão 

alicerçados  em  práticas  e  relações  de  sociabilidade  que  suscitam  uma 

avaliação crítica sobre os limites, as possibilidades e as formas de apropriação 

e uso do espaço urbano. Neste sentido, à medida que o valor de uso e o uso 

experimentam uma efetiva e sensível compressão, em virtude da ampla difusão 

do mundo da mercadoria e do valor de troca, conduzindo à conformação de 

espaços marcados pelo totalitarismo do progresso e da modernidade, certas 

formas  de vivência  e  práticas  de  resistência/insurgência  do  uso,  com suas 

respectivas  territorialidades,  tendem a  se  insinuar  mais  recorrentemente  no 

âmbito da vida cotidiana urbana, principalmente na grande cidade. Conquanto 

as contradições se potencializem e se tornam mais agudas, abrem-se brechas 

e possibilidades para práticas e ações de caráter insurgente (organizadas ou 

não) em face de determinadas situações indesejáveis, daí podendo resultar a 

gestação  de  enclaves  sócio-espaciais  de  experiência.  Estes,  pela  minha 

perspectiva,  já  se  insinuam no  presente,  apresentando na  sua  constituição 

tanto elementos do passado (tradições e permanências), com recriações, como 
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delineamentos prospectivos. Entendo ser este o caso de Santa Tereza. Não se 

trata aqui, é bom que se diga, nem de uma aceitação nostálgica do passado e 

tão pouco de uma crença num futuro glorioso, mas sim no reconhecimento do 

cotidiano enquanto uma instância privilegiada da imaginação, da criação e da 

inovação no tempo presente, o que requer um norteamento da análise pela 

lógica da atenção.

Nesta perspectiva, sustento neste trabalho que no conjunto mais amplo 

da  cidade  moderna  capitalista  avultam  espaços  representativos  nos  quais 

modos  territoriais  de  vivência  e  sociabilidade  se  inscrevem,  configurando 

padrões  sócio-espaciais  próprios.  Advogo  que  Santa  Tereza  integra 

expressivamente este universo e, juntamente com outros lugares da cidade de 

Belo Horizonte, configura o que designo de sua constelação topofílica, na qual 

o uso concomitante do tempo e do espaço encontra maior sentido e expressão 

como valor de uso. 

Paralelamente,  afirmam-se  outros  padrões  sócio-espaciais  na  urbe 

mineira, que são amplamente caracterizados e marcados predominantemente 

pelo  valor  de  troca,  podendo-se  mesmo  qualificá-los  como  circunscrições 

territoriais  da  impessoalidade,  ou  ainda,  como  lugares  “sem  alma”,  áridos 

socialmente. Nesses lugares é possível constatar praças, calçadas e ruas que 

se apresentam praticamente “mortas”, embora, não raro, estes lugares sejam 

mais  bem dotados  de infra-estruturas  e  serviços.  Como evidência  empírica 

desta  condição,  exemplifico  com  o  caso  do  bairro  Belvedere  III,  espaço 

revelador de um padrão totalmente diferente do de Santa Tereza, quase que o 

oposto deste, não apenas pelas óbvias e enormes diferenças em relação aos 

aspectos morfológicos e nível sócio-econômico - respectivamente setores de 

alta renda e segmentos de classe média -, mas principalmente pelas formas 

como estes espaços são utilizados e apropriados. Vale dizer que os arranjos 

morfológicos, à medida que exercem influências nada desprezíveis nos modos 

de uso e apropriação do espaço, são levados em consideração no trabalho. 

O território e alguns de seus atributos comparecem na análise para além 

da  acepção  que  o  qualifica  como  um  construto  essencialmente  material  e 

econômico,  mas  também  como  um  valor  simbólico,  o  que  implica  na 

valorização de práticas  históricas  empreendidas pelos  sujeitos  sociais  e  de 

suas relações com o espaço vivido. Não pretendendo, em nenhuma hipótese, 
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dicotomizar  o  econômico  do  político,  e  vice-versa,  depreende-se  que  a 

valorização do espaço não é dada apenas pelo modo econômico strito sensu, 

mas  essencialmente  pelo  político.  Entendo que mais  propriamente  o  modo 

político de valorização circunscreva o universo relacional privilegiado no qual 

se engendram formas de apropriação voltadas ao uso do espaço, aí incluídas 

as  ainda  possíveis  relações  topofílicas1.  Estas,  por  seu  turno,  sabida  e 

explicitamente,  experimentam  constrangimentos  diversos  provocados  pelo 

totalitarismo do mercado e da racionalidade capitalista, que em grande medida 

decorrem  da  própria  dinâmica  de  valorização  econômica  do  espaço  e  da 

conseqüente  imposição  espaço-temporal  do  valor  de  troca.  Entretanto,  a 

dinâmica,  a  extensão e a profundidade deste movimento requerem cautela, 

mais especificamente quanto às generalizações atinentes aos efeitos dos seus 

impactos nos mais diversos lugares, e isso por mais vultosos que eles sejam - 

e  o  são,  de  fato,  reconhece-se,  sobretudo  nesta  fase  mais  recente  de 

desenvolvimento  da  mundialização  e  da  fortíssima propagação  dos  vetores 

econômicos proporcionada pelo aprimoramento dos recursos e do arcabouço 

científico-tecnológicos. 

Contudo,  este  movimento  não  é,  ao  menos  por  enquanto, 

completamente capaz de neutralizar e/ou suprimir outras esferas e dimensões 

da existência humana que não são econômicas ou, talvez, não estritamente 

econômicas. Pelos interstícios do mosaico sócio-espacial ainda respiram e se 

insinuam os resíduos,  “teimosos”,  resistentes  aos tentáculos  pretensamente 

homogeneizadores  do  capital,  que se  traduzem,  entre  outras  formas,  como 

tradições, práticas e modos de vida ainda não esboroados por seu amplo e 

complexo movimento pelo/no espaço, como o revelam certas expressões de 

sociabilidade e mesmo de apego e gosto por determinados lugares da cidade, 

lugares que ainda permanecem como locais de encontro, de festa, de uso, os 

quais não apenas indicam certos limites às nefastas e vorazes influências do 

totalitarismo do mercado, mas também de possíveis rupturas. Como já se viu, 

além do caso do bairro de Santa Tereza, reporto-me também ao Bar do Ponto 

e ao Mercado Central  de Belo Horizonte.  Todos eles cumprem, pela minha 

1 O trabalho de campo empreendido no bairro de Santa Tereza e no Mercado Central revelou 
importantes  evidências  neste  sentido,  isto  é,  a  ocorrência  de  laços  afetivos  com  o  lugar 
vivenciado (topofilia). Cumpre observar, oportunamente, que a  pesquisa de campo teve um 
caráter essencialmente qualitativo.
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interpretação, a importante função de coesão intra-urbana, concomitantemente 

à  ocorrência  de  processos  de  fragmentação,  o  que  pode  parecer  uma 

contradição. São lugares, entre outros, que se afirmam na grande cidade pela 

diferença  no âmbito duro da modernidade e da imposição do valor de troca; 

porém,  uma  diferença  que  se  insinua  como  práticas  sócio-espaciais 

auspiciosas  em  termos  de  valor  de  uso,  sinalizando,  assim,  um  aspecto 

fundamental à vida urbana.

Evidencia-se,  desse  modo,  que  a  escala  do lugar adquire  grande 

relevância na análise empreendida, sendo ele o lócus no qual o drama sócio-

espacial efetivamente se desenrola, permitindo, assim, uma maior visibilidade 

dos dramas e conflitos sociais nele enredados, podendo-se ainda verificar e 

aquilatar  as mutações morfológicas  e suas decorrentes transformações das 

funções  urbanas,  como,  aliás,  os  processos  de  reestruturação  pelos  quais 

passa a cidade indicam. Sendo o bairro a circunscrição espacial do habitar, ele 

se  insinua  como  a  unidade  territorial  privilegiada  para  a  identificação  e  a 

avaliação dos processos da vida urbana. 

O trabalho está dividido em três capítulos. O capítulo 1: “A cidade e o 

urbano na contemporaneidade capitalista na perspectiva do conflito uso/troca: 

uma  análise  sócio-espacial”,  analisa  a  natureza,  as  especificidades  e  as 

implicações sócio-espaciais deste conflito no âmbito do mundo da mercadoria, 

situando  a  realidade  brasileira  nesta  problematização.  O  capítulo  2:  “Belo 

Horizonte:  o  percurso  de  formação  da  cidade  moderna  e  a  circunscrição 

intersticial  de permanências e resistências”,  traça o percurso amplo do seu 

processo  contraditório  de  formação/constituição,  no  qual  se  analisa  o 

surgimento e a configuração de lugares com forte conotação pública ao mesmo 

passo que também se revelam como espaços dotados de relações topofílicas e 

insinuantes territorialidades matizadas,  principalmente,  pelo  valor  de uso do 

espaço e do tempo. O capítulo 3: “Santa Tereza: a territorialidade pelo uso”, é 

voltado especificamente para o caso de Santa Tereza, no qual se analisa a 

formação deste bairro desde as suas origens até os dias atuais, percurso em 

que se forja as bases de sua singularidade e especificidade na tessitura mais 

ampla  da  cidade.  O  bairro  é  qualificado  como  um  lugar  de  expressiva 

valorização  simbólica  e  dotado  de  uma  territorialidade  insinuante.  “As 

considerações  finais”,  mostram   e  enfatizam   a   relevância  dos  casos 
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estudados na compreensão da cidade, que embora submetida a um intenso 

processo de urbanização/metropolização, ainda guarda, pelos seus interstícios, 

lugares  luminosos  em  termos  de  valorização  afetiva  do  espaço,  que 

comparecem  como  expressões  resistentes  à  dinâmica  da  modernização, 

resistência esta que se situa mais propriamente no universo da cultura, pois se 

refere a modos territoriais de vivência e de representação do espaço vivido. 

Finalmente,  nos  “Anexos”,  encontram-se  diversas  fotografias  do  bairro  de 

Santa Tereza, em parte feitas por mim mesmo, e uma outra extraída de um 

jornal local, sendo estas atuais, mas também de imagens antigas do bairro, em 

preto e branco, obtidas do acervo de José Góes, do Arquivo Público da Cidade 

de Belo Horizonte.  Além disso,  foram anexados alguns documentos oficiais 

relativos à Santa Tereza, importantes ao trabalho, e ainda o questionário que 

foi aplicado em parte das entrevistas. 

Para a realização deste trabalho foi de extrema importância o trabalho 

de pesquisa realizado junto ao Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte, 

onde não apenas consegui levantar farto material da imprensa escrita de Minas 

Gerais,  mais  especificamente  diversos  artigos  sobre  Belo  Horizonte  e, 

particularmente,  de  Santa  Tereza,  como também um significativo  banco  de 

dissertações e teses sobre a capital mineira e um farto acervo iconográfico da 

cidade.

Além do Arquivo, diversos órgãos da Prefeitura de Belo Horizonte foram 

também  de  suma  importância  no  levantamento  de  dados  e  informações 

diversas sobre a cidade.

Farto material bibliográfico (teses, livros e revistas) foi levantado também 

junto  à  biblioteca  central  da  UFMG,  principalmente,  e  da  PUC-Minas,  na 

unidade do bairro Coração Eucarístico.

De  maior  relevância  à  realização  desta  empreitada,  também  foi  o 

trabalho  de  campo  empreendido  ao  longo  de  anos  de  observação  e 

levantamento de informações in loco nos casos destacados, principalmente no 

bairro de Santa Tereza e no Mercado Central  e,  em menor grau, no bairro 

Belvedere III.
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