
Considerações Finais:

É  importante  consignar  que  a  análise  do  processo  de  formação  da 

cidade de Belo Horizonte, à luz do conflito entre valor de uso e valor de troca, 

revelou-se, desde o início da pesquisa, bastante instigante e estimulante, à 

medida que trouxe à tona questionamentos diversos atinentes aos impactos, à 

extensão e aos limites da dinâmica sócio-espacial do capital na grande cidade. 

Neste sentido, muito se tem falado acerca de uma submersão qualitativa 

e  progressiva  das relações de sociabilidade na cidade e  do desapego dos 

citadinos em relação ao seu espaço de vivência, sendo estes aspectos, entre 

outros, considerados manifestações e evidências da crise que assola a cidade, 

consubstanciando-se em crise da cidade, esbaforindo e constrangendo a vida 

em seus mais diversos aspectos e lugares de realização. A difusão do mundo 

da mercadoria  e  a  proeminência  do  valor  de  troca  no  espaço e  no  tempo 

alicerçam esta crise, ao mesmo tempo em que imprimem o seu sentido, de 

modo a engendrar no transcurso impetuoso de sua efetivação a proliferação da 

alienação  e  da  reificação  sócio-espaciais.  Nesta  perspectiva,  estaria  se 

delineando, a passos largos, diante dos imperativos do capital, uma espécie de 

naufrágio da vida nas cidades, com o recrudescimento do trabalho alienado e 

da  produção  de  uma  cidade,  enquanto  produto  deste  trabalho,  igualmente 

alienada  e  alienante,  percurso  no  qual  o  trabalho  e  seus  resultados  são 

subvertidos,  tornando-se  alheios  ao  espírito.  Por  esta  lógica,  as  relações 

identitárias  e  afetivas  com  o  espaço  se  reduziriam  substancialmente, 

esboroando-se na esteira de uma tendência inexorável pela ação das forças do 

capital  e  do  mercado,  com seus  “cacos”  amalgamando-se sob  a  forma de 

fetiches.

Pois bem, este trabalho procurou desvendar e apontar certos limites e 

descontinuidades  a  este  movimento,  conquanto  ele  seja  real,  amplo  e 

profundo,  limites  estes  que,  sobretudo  nestes  tempos  de  movimentos 

acelerados e  de  afirmação de  múltiplas  conexões  e  interdependências  que 

perpassam o universo têmporo-espacial do capitalismo, em escalas territoriais 

diversas, assumem maior expressão e visibilidade à escala do lugar, expressão 

que nem sempre as teorias de maior abrangência do movimento da “realidade” 

conseguem  devidamente  captar,  recaindo-se,  assim,  em  generalizações 
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quanto à cobertura efetiva de  processos e acontecimentos.  Sem perder  de 

vista, entretanto, que o inverso também é verdadeiro, compreendo que, mais 

do que nunca, se faz necessário o estabelecimento de uma relação e de um 

esforço  de  análise  sobre  o  real  norteado  essencialmente  pela  lógica  da 

atenção,  o  que  vale  dizer  um olhar  mais  demorado  e  cuidadoso  sobre  as 

expressões  do  real,  o  que  pressupõe  um olhar  para  ver  a  expressão  e  a 

densidade do lugar, onde aquele de fato ganha concretude.  Diante do prescrito 

e das generalizações, pode resultar daí um estranhamento de conteúdo e de 

sentido, e o que é tomado como supérfluo, ilusório, alienante pode esconder 

nas entrelinhas alguma luminosidade importante, flexibilizando e, até mesmo, 

desmentindo teorias e ideologias. 

Nesta perspectiva, as práticas do antigo (e extinto) Bar do Ponto, assim 

como do Mercado Central de Belo Horizonte e, em especial, do bairro de Santa 

Tereza,  revelaram,  pela  minha  compreensão,  uma dimensão  auspiciosa  na 

cidade, para além do horizonte estreito do “exótico” e da “alienação etílica”, ou 

simplesmente como lugares de consumo e de consumidores, da mercadoria e 

da lógica da mercadoria. Perguntou-se nesse trabalho o que fez e faz destes 

lugares,  lugares  queridos,  ao  gosto  e  ao  afeto  daqueles  que  o  vivenciam. 

Conquanto a mercadoria (e o valor de troca nela existente) seja um ingrediente 

forte e cada vez mais presente nas relações sociais, logo, sócio-espaciais, a 

resposta se situa para além dela,  uma vez que estes lugares cumpriram e 

cumprem funções significativas, simbólicas e prático-sensíveis, à existência, à 

vida, constituindo-se estes lugares em espaços de apropriação matizados pelo 

gosto e pelo afeto, e disto resulta a condição de resistência e de permanência 

que lhes é comum, o que faz da cidade ainda um campo de possibilidades ao 

uso do espaço como também um valor de uso. E os casos analisados, com 

maior destaque para o bairro de Santa Tereza, revelaram que esta dimensão 

ainda é  insinuante  em Belo  Horizonte.  Reduzir  esses  lugares,  em especial 

Santa Tereza, à condição de lugares em que a lógica da mercadoria define ou 

se impõe sobre a construção do seu sentido é, a meu ver, fazer prova gratuita 

de presunção e de miopia.  As melhorias e avanços acerca das condições de 

existência  de  um  dado  lugar  têm  muito  maior  chance  e  probabilidade  de 

acontecer quando são estes lugares tornados ao afeto e ao gosto de seus 

usadores. 
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O  caso  de  Santa  Tereza,  em  específico,  evidenciou  que  muito  da 

resistência local,  diante dos interesses e das forças do mercado imobiliário, 

decorre da existência de uma efetiva topofilia no lugar, que em grande medida 

está ancorada na cultura 1, em que, pela minha compreensão, se forjou a sua 

identidade  e  a  sua  territorialidade.  Portanto,  está,  sobretudo,  no  plano  da 

cultura a conformação histórica da situação sócio-espacial no/do bairro, que o 

conforma  no  conjunto  da  cidade,  ao  menos  por  enquanto,  como  um lugar 

diferenciado, ou mesmo como um espaço da diferença. Tal situação, como já 

se viu,  está erigida numa certa  hibridização do tradicional  com o moderno, 

constatando-se,  ainda,  neste  universo  uma  certa  adaptação  e  convivência 

entre estas duas variáveis. 

Até quando esta condição permanecerá viva no bairro não se sabe. O 

que seguramente se  pode dizer  é  que,  de  fato,  paira  uma forte  ameaça à 

conservação e preservação tanto do patrimônio arquitetônico-urbanístico como 

de  modos  territoriais  de  vivência  historicamente  constituídos  no  bairro.  Por 

outro  lado,  é  bem  verdade  também  que  já  se  consolidou  uma  cultura  de 

resistência  neste  lugar  frente  às  forças  que  podem  levar  à  sua  efetiva 

descaracterização. Como já se viu, são várias as entidades que atuam nesta 

direção. A presença religiosa, artístico-cultural,  universitária, entre outras, no 

bairro  tem desempenhado um importante papel  nesta questão.  Portanto,  já 

existe uma politização em torno do assunto que vai além dos limites do próprio 

bairro.  A  ADE  (Área  de  Diretrizes  Especiais),  indubitavelmente,  foi  uma 

conquista importante,  mas ela,  por si  só, não assegura integralmente a sua 

preservação.  Entendo  que  a  situação  futura  do  bairro  está  diretamente 

condicionada, de um lado, pela continuidade e mesmo pelo fortalecimento da 

luta  dos  seus  moradores  e  adeptos  na  sua  preservação  e,  de  outro  (e 

relacionado,  de  certa  forma,  a  esta),  pela  forma  de  ajustamento  de  Santa 

Tereza  às  dinâmicas  de  crescimento  e  transformação  mais  gerais  da 

metrópole.  

     

1 Embora haja grande polêmica em torno do seu significado, não havendo consenso sobre ele, 
emprega-se aqui cultura no sentido que lhe atribui Hugues de Varine, isto é, como o “conjunto 
de soluções encontradas pelo homem e pelo grupo aos problemas que lhe são colocados por 
seu meio natural e social”,  pelas quais, acrescento, se forjam modos de vida e referências 
simbólicas e identitárias que os afirmam. Cf. VARINE, Hugues de. “La Confusion Culturelle”. In: 
La culture des autres. Paris: Seuil, 1976. p.15. (tradução minha).
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