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A pé e de coração leve
eu enveredo pela estrada aberta,
saudável, livre, o mundo à minha frente,
à minha frente o longo atalho pardo
levando-me aonde eu queira.

Daqui em diante não peço mais boa-sorte,
boa-sorte sou eu.
Daqui em diante não lamento mais,
não transfiro, não careço de nada;
nada de queixas atrás das portas,
de bibliotecas, de tristonhas críticas;
forte e contente vou eu 
pela estrada aberta.

A terra é quanto basta...

A terra a se expandir
à esquerda e à direita,
pintura viva – cada parte com
a luz mais adequada,
a música a se ouvir onde faz falta
e a se calar onde não é querida, 
a jubilosa voz da estrada aberta,
a alegre e fresca sensação da estrada...

A terra não cansa nunca,
a terra é quieta, rude,
a princípio incompreensível, 
a Natureza é rude e a princípio
incompreensível,
não desanime, siga em frente: existem 
coisas divinas bem acondicionadas,
juro a você que existem coisas divinas
mais belas do que possam as palavras dizer.

Walt Whitman
“Canto da Estrada Aberta” (fragmentos)



RESUMO:

Este trabalho se propõe a uma análise e a uma avaliação de práticas de 

uso do espaço na cidade de Belo Horizonte, a partir das quais se discutem as 

suas possibilidades e limites na contemporaneidade capitalista. Este percurso 

remete o pensamento às idéias de apropriação e de territorialidade, abordadas 

a partir de alguns recortes sócio-espaciais desta cidade, quais sejam, o extinto 

Bar do Ponto, o Mercado Central de Belo Horizonte, o bairro Belvedere III e, 

principalmente, o bairro de Santa Tereza, localizado na região leste da capital, 

e  que mereceu um capítulo  à  parte  (cap.  3)  neste trabalho.  À exceção do 

Belvedere  III,  a  análise  acerca  da  apropriação  e  da  constituição  da 

territorialidade  se  desdobra  sobre  práticas  e  modos  territoriais  de  vivência 

atinentes a estes lugares, principalmente o Mercado Central e, em especial, e 

com maior destaque, o bairro de Santa Tereza. 

Sustenta-se  que  tais  manifestações  sócio-espaciais  circunscrevem-se 

nos interstícios da cidade de Belo Horizonte como permanências e resistências 

insurgentes, ao longo do percurso de sua formação.  Compreende-se aqui que 

estas práticas de insurgência sócio-espacial são engendradas no universo mais 

amplo da produção ampliada e contraditória da cidade, irrompendo-se, mais 

propriamente,  no  âmbito  duro  de  situações-limite  à  reprodução  social, 

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

mundo  da  mercadoria.  Assim,  a  análise  se  desenvolve  na  perspectiva  do 

conflito  permanente entre  valor  de  troca  e valor  de  uso,  ou  ainda,  entre  a 

propriedade e a apropriação,  universo em que se produzem práticas sócio-

espaciais  reativas  de  matizes  diversos como,  por  exemplo,  movimentos  de 

moradores e outras formas de luta urbanas. 

Desse modo, a perspectiva que se abre sobre a cidade, e a metrópole, é 

a de uma geografia em movimento, que valoriza o lugar e suas possibilidades à 

vida humana.
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ABSTRACT:
 This work aims at an analysis and a valuation of the practices of the  use 

of space in Belo Horizonte city, bringing to a discussion its possibilities and 

limits in the capitalist contemporariness. This route sends  the thought to the 

ideas of appropriation and territoriality, approached from some sociospatial cuts 

of this city, such as the extinct Bar do Ponto, Belo Horizonte’s Central Market, 

Belvedere III quarter , and, especially, Santa Tereza quarter, located in the east 

side of  the capital  city,  which deserved a special  chapter (chapter 3)  in this 

work.  With exception to Belvedere III,  the analysis on the appropriation and 

formation  of  territoriality  is  expanded over   pratices  and territorial   ways of 

existences referent to these places, especially the Central Market and, with a 

special focus,  Santa Tereza quarter.

The  work  sustains  that  such  sociospatial  manifestations  are 

circumscribed in Belo Horizonte interstices as permanences and resistances 

insurgent along  its formation route.  It is understood here that this  sociospatial 

practices  are  engendered  in  a  broader  universe  of  the  amplified  and 

contradictory production  of the city, imerging , more speciffically, in the hard 

ambit of limit situations concerning to social reproduction, established by the 

spacetemporal prominence of the exchange value and the merchandise world. 

Thus, the analysis is developed  in the perspective of the permanent conflict 

between  the  exchange  value  and  the  use  value,  or  between  property  and 

appropriation,  a  universe  in  which  reactive  sociospatial  practices  of  various 

hues  such  as  dwellers’  movements  and  other  forms  of  urban  fights  are 

produced.

Thus, the perspective which is open over the city and the metropolis is 

that of a geography in movement, which values the place and its possibilities 

concerning the human life. 

KEY-WORDS : place; quarter; use of the space; appropriation; territoriality  
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