
Capítulo 3
Santa Tereza: a territorialidade pelo uso

Uma cidade boa é uma cidade com 
muitos  espaços  disponíveis  ao 
afeto dos seus habitantes.

                                                                Jorge Wilheim

O  início  da  constituição  do  que  viria  a  ser  Santa  Tereza  data 

aproximadamente de 1896, dando-se a partir de duas ocorrências fundamentais, 

quais sejam: a implantação no local de uma colônia de migrantes brasileiros e 

imigrantes estrangeiros (italianos, espanhóis, portugueses) e o estabelecimento da 

Formação da 9ª. Companhia de Ouro Preto, transferida desta cidade para a nova 

capital. Entretanto, pode-se atribuir como fator principal de ocupação inicial desta 

área  a  sua  destinação  como  colônia  agrícola,  sendo  a  outra  ocorrência  mais 

propriamente  um  fator  complementar  do  primeiro,  o  que  não  reduz  a  sua 

importância no processo de formação de Santa Tereza, reforçando-o. Assim, a 

significativa  presença  de  imigrantes  (sobretudo  de  italianos)  na  fase  inicial  de 

ocupação desta área decorreu da implantação do Centro de Imigração da Capital, 

que era um grande galpão que servia de abrigo às famílias de imigrantes, que 

foram trazidos para compor a força de trabalho utilizada na construção da nova 

capital.  O  Centro  não  apenas  desempenhava  a  função  de  acolhimento  como 

também a de legalização da situação destes imigrantes no Brasil. Desse modo, 

por conta da presença destes imigrantes é que, até meados da década de 1910, 

esta região ficou conhecida pelo nome de Imigração. Mais especificamente em 

1914,  é  terminada  a  obra  de  construção  da  Hospedaria  dos  Imigrantes  pelo 

governo municipal, local em que se formaria depois a Praça Duque de Caxias. 

Neste período alguns comerciantes começaram a se instalar no bairro; porém, em 

virtude da redução dos fluxos migratórios por ocasião da Primeira Guerra Mundial, 

ela acabou não sendo utilizada. Por encontrar-se desocupada, passou a servir 

para  a  instalação  do  59º.  Batalhão de  Caçadores  do  Exército,  posteriormente 

substituído  pelo  5º.  Batalhão  da  Força  Pública.  O  posicionamento 

do destacamento policial da 59ª. CIA bem no alto da colina, nas dependências da 

138



ex-Hospedaria,  era  considerada  estratégica  pelos  militares,  à  medida  que 

proporcionava uma boa visualização de suas cercanias como também de boa 

parte da cidade, condição que, segundo eles, favorecia a cobertura e a defesa do 

território. Em 1924 o prédio da Hospedaria foi remodelado e ampliado, de modo a 

se transformar nas instalações do quartel do 5º. Batalhão de Caçadores da Força 

Pública Mineira. Neste mesmo ano, em 19 de junho, o Batalhão foi acionado para 

São  Paulo  para  combater  a  “Coluna  Prestes”.  Sua  instalação  oficial  ocorreu, 

contudo, em 21 de abril de 1925. 

Era  um  prédio  grandioso,  sua  frente  e  entrada  ainda  lembravam  as  
instalações da imigração. Sua grande área ocupava dois quarteirões. Além 
das acomodações para a administração e várias companhias com leitos 
para os soldados, o quartel tinha estrebaria para muitos cavalos, área de 
treinamento  e  campo  de  futebol  onde  eram  realizadas  memoráveis  
contendas entre as equipes da Força Pública, da comunidade e de outros  
bairros da Capital.1

Como mais uma evidência da intervenção topocida do poder  público na 

cidade, este prédio foi demolido na década de sessenta, sendo construído no local 

o  Colégio Tiradentes.  É importante consignar,  que o quartel,  indubitavelmente, 

integra o processo de colonização de Santa Tereza, participando, assim, da sua 

constituição, como bem observa Vera Westin: 

A presença militar deixou sua marca nas relações e na toponímia de 
Santa Tereza. As ruas com nomes de patentes militares se destacam entre 
as numerosas denominações de minerais e alguns poucos personagens de 
outras origens, e a praça principal não deixa dúvidas sobre essa influência,  
também  invocada  com  freqüência  pelos  moradores,  que  atribuem  a 
vocação musical do bairro à presença cotidiana da banda do quartel e 
dos moradores que a integram.2

A implantação do quartel da Força Pública conduziu, assim, à fixação de 

muitas  famílias  na  área  de  Santa  Tereza,  quando  se  podia  observar  a 

movimentação de operários, militares e carroças portando materiais diversos. Na 

“pracinha” algumas melhorias já se faziam notar. Neste sentido, pode-se dizer que 

1 GÓES, Luis. O Bar do Ponto. Belo Horizonte: Editora Luis Góes, 2000. p.67.
2 WESTIN,  Vera L.  C.  Santa Tereza na Construção Cotidiana da Diferença:  um estudo sobre 
interações comunicativas e apropriação simbólica no espaço urbano: um bairro da Belo Horizonte 
do final do século.  Belo Horizonte: Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade 
Federal de Minas Gerais, 1998. p.68. (Dissertação de Mestrado em Comunicação Social). (grifos 
meus).
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a presença do quartel efetivamente exerceu um efeito indutor na ocupação e no 

crescimento  destas  paragens,  o  que  levou  a  Prefeitura,  na  época,  a  destinar 

verbas  para  diversas  obras  na  região,  como,  por  exemplo,  abertura  de  ruas, 

calçamento e canalização. Parte das ruas já se apresentava transitável  nestes 

tempos, algumas delas contando com rede de esgoto, água e luz elétrica.  Além 

disso, o quartel também atraiu a extensão da linha de bondes para Santa Tereza, 

mais  precisamente  até  a  sua  porta.   Antes  disso,  o  final  da  linha  de  bondes 

naquela região era na esquina da Rua Hermílio Alves com Avenida do Contorno. 

Mas, em 8 de janeiro de 1926, a Prefeitura aprovou a extensão da linha, passando 

esta a se desdobrar pelas Ruas Hermílio Alves e Mármore,  tendo, assim, seu 

ponto final na futura Praça Duque de Caxias.

Esta  área  em  que  se  formaria  o  bairro  de  Santa  Tereza  ficaria  ainda 

conhecida, e estigmatizada, como a região do “isolado”, uma vez que passou a 

abrigar, a partir de 1910, um hospital para tratamento psiquiátrico e de doenças 

infecto-contagiosas,  entre  as  quais  de  tuberculose,  doença  que  por  ser 

considerada  incurável  naqueles  tempos  levou  esta  área  a  uma  condição  de 

relativo isolamento em relação às outras partes da cidade, passando a ser, em 

grande  medida,  evitada  pelas  pessoas. À  medida  que  Santa  Tereza  se 

apresentava nestes tempos como um subúrbio  longínquo,  como bem se pode 

observar nos mapas e fotografias da época, e muito pouco povoado, porém com 

favoráveis condições climáticas3,  dotado de boa cobertura vegetal,  e localizado 

nas proximidades da ferrovia (o que possibilitava o seu acesso por habitantes de 

outras cidades), pode-se explicar, desse modo, a sua escolha para a construção 

do Hospital de Isolamento4. O hospital passou a chamar-se no início da década de 

20, “Cícero Ferreira”, em homenagem ao médico que participou da fundação da 

capital e da Faculdade de Medicina, além de ter sido o sétimo prefeito da cidade, 
3 As boas condições climáticas de Belo Horizonte já eram conhecidas no Brasil e até mesmo no 
exterior  para  o  tratamento  de  pessoas  com  doenças  respiratórias,  que  para  ela  afluíam  às 
centenas. 
4 Funcionando por 55 anos em Santa Tereza, sendo depois transferido em 16 de maio de 1965 
para a Avenida Churchill, no bairro de Santa Efigênia, o Hospital localizava-se mais precisamente 
no quarteirão formado pelas Ruas Alvinópolis, São Gotardo, Perite e Silvianópolis, ocupando uma 
área  de  10  mil  m2,  com  23  quartos  e  duas  enfermarias,  além  de  ter  recebido  arborização 
diversificada,  com  mangueiras,  eucaliptos,  jalão,  casuarinas  e  goiabeiras.  Durante  a  “gripe 
espanhola” em 1918, que acometeu milhares de pessoas na cidade, ele fora de enorme serventia, 
possibilitando a salvação de muitas vidas.
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por curto período (20/04/1905 a 10/05/1905). Ainda que apresentando restrições 

logísticas,  ele  fora  inaugurado em 22 de agosto de 1910,  existindo em Santa 

Tereza até maio de 1965, no local onde hoje está o Mercado Distrital de Santa 

Tereza e a Escola Pedro Américo. Como bem demonstra o depoimento de um dos 

seus residentes, sua presença era fonte de temor e de preocupação: 

De  fato,  nós  moradores  destas  redondezas,  estamos  seriamente 
ameaçados com a localização desse hospital.  Quando ele foi  construído 
aqui só havia mato. Hoje não, o sr. poderá ver: é um centro populoso. Acho 
oportuna  a  mudança  do  estabelecimento  para  um  ponto  mais  distante,  
onde a população não se visse tão seriamente ameaçada em sua saúde,  
pois  aí  neste  hospital  acham-se  internados  doentes  de  toda  espécie:  
varíola, varicela, tifo, etc.5

A designação/oficialização de Santa Tereza deu-se apenas em 1928, sendo 

uma reivindicação de um grupo de moradores da própria comunidade. O nome do 

bairro teria sido sugerido pelo Capitão José Pinto de Souza, do 5º Batalhão da 

Força Pública, por inspiração, e analogia, do bairro homônimo da cidade do Rio de 

Janeiro, uma vez que ambos os bairros localizam-se em áreas topograficamente 

mais altas, bem como por um paralelismo relativo a um aspecto do transporte 

nestes dois bairros, isto é, do aqueduto por onde passa o bonde de Santa Tereza, 

na  cidade  do  Rio  de  Janeiro,  e  do  Viaduto  Santa  Tereza,  por  onde  também 

passava a linha de bondes que, por sua vez, proporcionava a conexão do bairro 

de Santa Tereza à região central  de Belo Horizonte. Já a colocação do nome 

Santa Tereza nos bondes que serviam ao bairro, deu-se a partir de 1º. de abril de 

1928 por solicitação dos próprios moradores à Companhia de Eletricidade.

Nos primórdios de sua formação, a comunidade que se instalou neste lugar 

era  constituída  basicamente  de  agricultores  que  cultivavam  frutas,  verduras, 

cereais  e  legumes,  e  que também trabalhavam na construção da nova capital 

como pedreiros, carpinteiros, pintores etc. Muitos deles permaneceram na região, 

e  uma outra  parte,  no  transcurso  dos  tempos,  foi  se  transferindo para  outras 

paragens, e outros ainda retornaram para suas cidades ou país de origem. No 

início, a colônia era chamada de “Ribeirão da Matta”, e posteriormente “Córrego 

5 Depoimento à reportagem do Correio Mineiro (21/01/1934) de José Marcelo Ribeiro (morador da 
Rua Pirolozito) apud GOES, Luis. In: Notas Cronológicas do Bairro Santa Tereza. Belo Horizonte, 
1991. p.40. (edição do autor). 
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da  Matta”  e,  ainda,  “Américo  Werneck”,  designação  feita  em  homenagem  ao 

engenheiro e ex-secretário de Agricultura e Diretor do Departamento de Terras e 

Colonização que integrava a comissão construtora da capital. No século XIX, a 

área que se tornaria depois Santa Tereza estava inserida numa região conhecida 

por  vários  nomes,  entre  os  quais  “Caetano  Cego”,  “Água  Amarela”,  “Retiro”, 

“Caracará”,  cuja  sede  era  a  Fazenda  Boa  Vista,  sendo  os  seus  proprietários 

indenizados  em 1894  pelo  Estado  através  da  Comissão  Construtora  da  Nova 

Capital, quando então estas terras integram-se à Cidade de Minas, que, como já 

se viu, torna-se, oficialmente, Belo Horizonte em 1901. 

Em 1911 a então designada colônia Américo Werneck (que abrangia nos 

seus domínios parte dos atuais bairros da Floresta, Sagrada Família e Horto) se 

emancipou, não estando mais sujeita às normas estabelecidas para as colônias. 

E,  por  decreto  municipal  de  05/02/1912,  a  ex-colônia  é  incorporada  à  zona 

suburbana  da  capital,  mais  especificamente  à  sétima  seção  suburbana, 

sujeitando-a,  assim,  às  normas  atinentes  ao  uso  e  à  ocupação  do  solo 

estabelecidas pelo poder  público municipal,  tais  como alvarás  de construções, 

parâmetros construtivos etc., ficando ainda sob a responsabilidade da Prefeitura a 

construção de ruas e praças. Neste sentido, diversas obras, como já se viu, foram 

realizadas na área, várias delas ainda existentes no bairro até hoje, entre elas a 

famosa  praça  central  de  Santa  Tereza  (Praça  Duque  de  Caxias),  que  foi 

construída  em  função de  reivindicações  da  própria  comunidade  local.  Sua 

inauguração deu-se em 1937,  tendo passado ao longo do tempo por  diversas 

obras,  sendo  a  última  delas  na  gestão  do  prefeito  Célio  de  Castro  (gestão 

01/01/1997 a 27/03/2003)6, que em 30/06/2000 reinaugurou a praça após um bom 

tempo de amplas reformas, adquirindo, assim, ampliação de área, pisos novos, 

canteiros e anfiteatro para shows. A praça é o principal local do bairro para a 

realização  de  eventos  públicos  de  maior  monta.  Fazendo  um recuo  temporal, 

registre-se que até o início das obras de construção da praça, existia no local um 

grande  largo.  Por  ocasião  de  uma visita  ao  bairro  em 1935,  o  então  prefeito 

Otacílio  Negrão  de Lima,  diante  dos  apelos  dos  moradores  e  da  constatação 
6 Cumpre observar que o prefeito Célio de Castro foi  reeleito para o período de 01/01/2001 a 
31/12/2004.  Contudo,  por  motivos  de  saúde,  foi  licenciado  em  31/12/2002  e  aposentado  em 
27/03/2003.
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pessoal  in  loco das  péssimas  condições  em que  se  encontrava  aquela  área, 

prometeu à população a construção da Praça, que foi finalmente inaugurada dois 

anos depois (com jardins, passeios de alvenaria e outros ornamentos), além de 

outras obras fora de Santa Tereza, como a reinauguração do Viaduto da Floresta, 

o Matadouro Municipal (no bairro São Paulo) e o respectivo ramal ferroviário, e os 

abrigos de bondes (na Praça Sete). Ele é considerado uma espécie de ‘’benfeitor” 

do  bairro7, uma vez  que também proporcionou  a  abertura,  a  canalização e  a 

iluminação de diversas ruas em Santa Tereza.  

Até  os  anos  30  a  maior parte  das  ruas  do  bairro  apresentava-se  em 

precário estado de conservação e com baixo índice de pavimentação, ruas que 

praticamente  ficavam  intransitáveis  em  situações  de  maior  incidência 

pluviométrica. Sobre esse aspecto, assim noticiava um jornal da época:

Varias são as ruas de Santa Thereza que, já se encontrando em péssimo  
estado  de  conservação,  devido  a  carência  de  pavimentação,  estão 
presentemente quase intransitáveis, isso por causa das ultimas chuvas que  
tem cahido sobre a cidade.
Assim  é  que  constantemente  recebemos  cartas  de  moradores  naquelle 
populoso  bairro,  nas  quaes  os  missivistas  reclamam  contra  a  falta  de  
calçamento, iluminação, etc.8

O bairro só teria suas principais ruas calçadas e iluminadas na década de 

1940, quando começou a ganhar alguma projeção em jornais e folhetins da cidade 

como um “bairro novo” e “agradável”, embora seus moradores continuadamente 

reclamassem das suas deficiências infra-estruturais. Nestes tempos a Praça de 

Santa Tereza tornara-se o principal lugar de encontro e reunião da comunidade, 

local de realização de festividades e do footing, sobretudo nos finais de semana. 

Bem  ao  lado  da  praça,  na  Rua  Mármore,  realizavam-se  as  obras  para  o 

7 Vale lembrar, ainda, que o referido prefeito teve como uma das marcas fortes de sua gestão a 
remoção das favelas da zona central da cidade sob as diretrizes de um plano urbanístico, proposto 
por Lincoln Continentino (integrante da Comissão de Arquitetura e Urbanismo), que se pretendia 
sistematizado  e  racional  quanto  à  expansão  da  cidade.  Embora  este  plano  não  tenha  sido 
contemplado  integralmente,  esta  lógica  cartesiana  de  tratamento  do  espaço  urbano  se 
complementou e se estendeu com a realização de vários outros projetos tanto do governo do 
estado quanto da prefeitura, os quais, no seu conjunto, asseguraram a expansão de Belo Horizonte 
no transcurso das décadas de 40 e 50. A título de exemplificação podem-se mencionar os projetos 
de construção do complexo da Pampulha, da Cidade Jardim e da Cidade Industrial.
8 Folha de Minas, “Calçamento para a Rua Bom Despacho em Santa Thereza”, 30 de outubro de 
1910 apud GÓES, Luis. Notas Cronológicas do Bairro Santa Tereza, 2000. p.130.(Góes preserva a 
ortografia original da época).
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levantamento  das  duas  torres  da  igreja  matriz,  que  é  considerada  por  seus 

moradores um dos principais ícones identitários do bairro. Vista à distância, como, 

por exemplo, da Avenida dos Andradas, suas imponentes torres destacam-se na 

paisagem de Santa Tereza. Pela imponência, destaque e beleza do seu edifício, a 

matriz  se tornou se não a principal,  uma das mais importantes referências do 

bairro e, ainda mais, da Praça Duque de Caxias, que pelo fato de estar rodeada 

de restaurantes e botequins tornou-se, indubitavelmente, um dos lugares de maior 

atração e concentração de pessoas do bairro,  sobretudo às noites,  quando se 

converte  no  “epicentro  da  boemia”  deste  lugar9.  Destacando-se,  portanto,  no 

universo  da  vida  cotidiana  e  da  sociabilidade  do  bairro,  ela  apresenta-se 

delimitada pelas ruas Adamina, Mármore, Tenente Vitorino e Estrela do Sul. A Rua 

Mármore, por sua vez, é uma das ruas de maior movimento e projeção de Santa 

Tereza, possivelmente a rua mais conhecida e movimentada do bairro, por muitos 

considerada a principal de Santa Tereza, nela pontuando a Igreja Matriz e uma 

variedade  de  estabelecimentos  comerciais.  Desde  o  início  das  obras  de 

construção  da  matriz  em 1931,  em terreno  cedido  pela  Prefeitura,  até  a  sua 

inauguração  oficial  em  01/05/1962,  transcorreram-se,  portanto,  31  anos  de 

trabalho.  Tudo  leva  a  crer  que  a  edificação  da  igreja  matriz,  assim  como  a 

construção  do  antigo  coreto  da  Praça  Duque  de  Caxias  e  os  jardins  que ela 

adquiriu consolidaram este setor como a área central do bairro. E não é por acaso 

que tanto a praça como a igreja comparecem nas narrativas dos seus moradores 

como os principais ícones identitários de Santa Tereza, entre outros apontados, 

como, por exemplo, o Mercado Distrital. 

Na década de 1950 já se podia observar, com maior clareza, o predomínio 

de construções de uso residencial no bairro, época em que começaram a surgir 

construções  de  pequenos  edifícios.  Vale  dizer  acerca  disso  que,  em  Belo 

Horizonte, o período compreendido entre o final dos anos 40 e, aproximadamente, 

meados dos anos 50 é caracterizado como sendo uma fase em que o mercado 

expõe  um  traço  predominantemente  especulativo,  quando  então  operou  uma 

enorme oferta de lotes, sinalizando para a abertura de novas frentes do processo 
9 Esta condição da Praça Duque de Caxias mereceu uma matéria, de duas páginas, do jornal “O 
Tempo”, com o título “Santa Tereza reafirma a cada dia sua vocação notívaga”. Cf. O Tempo, Belo 
Horizonte, 20 de abril de 2001, caderno Magazine, p.10-11.
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de expansão urbana por meio do loteamento de grandes áreas. Nestas, apenas se 

fazia  a  abertura  de  ruas,  sem  qualquer  dotação  de  infra-estrutura  básica, 

conduzindo  à  formação  de  bairros  cada  vez  mais  longínquos,  consolidando, 

assim, a expansão periférica, a conurbação e, desse modo, precipitando o início 

da  metropolização  de  Belo  Horizonte.  Nesta  perspectiva,  os  avanços  da 

industrialização e da urbanização representaram para o bairro de Santa Tereza o 

recrudescimento  dos empreendimentos  imobiliários,  principalmente  a  partir  dos 

anos 80, como evidencia a construção de pequenos conjuntos habitacionais nesta 

época. 

O adensamento populacional e a expansão/densificação da área construída 

desencadearam a formação de uma teia de conflitos entre a apropriação da rua 

para o desfrute dos moradores e o recrudescimento do tráfego, em detrimento da 

primeira, quase não se vendo mais crianças e jovens usufruindo ludicamente do 

espaço das suas ruas mais centrais,  salvo situações específicas,  podendo ser 

fechadas pela prefeitura para certos tipos de evento (festas, shows etc.). Contudo, 

não representando tal movimento a supressão destas práticas, mesmo que em 

menor grau elas são ainda observáveis nos seus interstícios (sobretudo nas ruas 

de menor tráfego) e, certamente, na Praça Duque de Caxias, local onde se podem 

divisar crianças e jovens brincando, andando de patins, de skate, de bicicleta (que, 

às  vezes,  podem incomodar),  formando  rodinhas  de  “bate-papos”,  bem como, 

entre outros, casais de namorados, leitores, idosos, desempregados e pessoas 

que, simplesmente, ficam a contemplar o movimento e a bela paisagem da Praça 

e de suas cercanias. Conquanto a Praça revele esta dimensão proeminente, ela 

não está, obviamente, incólume aos problemas sociais e seus agravos, havendo 

ocorrências esporádicas de pequenos furtos,  agressões,  roubos a transeuntes, 

uso miúdo de drogas, etc. Há que se observar que a presença do 16º. Batalhão da 

Polícia Militar (mais especificamente de sua 20ª. CIA)10,  posicionado numa das 

laterais da Praça, inibe ações que possam provocar tumultos e outras variantes de 

constrangimento aos freqüentadores do lugar, o que, até certo ponto, proporciona 

uma atmosfera de maior segurança e tranqüilidade. 

10 Registre-se que o 16º. BPM responde pela segurança pública da Região Leste da capital, sendo 
constituído por seis companhias.
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Em que pesem a realização de obras infra-estruturais na região onde se 

localiza o bairro de Santa Tereza, como o viaduto11 construído no segmento da 

Rua Paraisópolis, sobre a Avenida dos Andradas (conectando Santa Tereza ao 

bairro  Santa  Efigênia),  o  metrô12 e  a  canalização  do  ribeirão  Arrudas13,  com 

implantação  da  Avenida  dos  Andradas,  considerando-se,  ainda,  as  mudanças 

propostas na lei de uso e ocupação do solo (na esteira da elaboração do novo 

Plano Diretor da cidade), o bairro de Santa Tereza tornou-se, assim, bem mais 

vulnerável a empreendimentos imobiliários de maior monta, quando já se podia 

verificar a expansão do uso comercial e da construção de edifícios. Neste contexto 

pode-se destacar, por exemplo, a verticalização permitida pelo zoneamento ZR-4 

(criada  para  a  área  em  torno  do  centro  da  cidade),  que  induz  a  ocupação 

residencial multifamiliar vertical. Foi neste contexto que emergiu, em 1996, se não 

a maior uma das maiores mobilizações dos moradores na defesa do bairro frente 

às ameaças representadas pela voracidade dos capitais imobiliários, episódio que 

engendrou uma efetiva e importante resistência por parte da sua comunidade face 

à mudança de padrão de ocupação estabelecida pelo poder municipal.14 

11 Concluído em janeiro de 1992.
12 A inauguração da estação do metrô de Santa Tereza ocorreu em 20 de setembro de 1993, 
começando a operar,  contudo,  em 26  de maio  de  1994.  Ela  está  localizada  no final  da Rua 
Mármore, bem próximo à Avenida dos Andradas. O metrô melhorou enormemente o transporte 
coletivo dos moradores do bairro à região central de Belo Horizonte e a outros setores da cidade.
13 As obras de canalização do ribeirão Arrudas tiveram início em 1984, e foram concluídas em 
1997.
14 Pode-se,  contudo,  indicar,  ao  menos,  dois  antecedentes  do  percurso  da  mobilização  da 
comunidade local na defesa da preservação do bairro, quais sejam: a criação em 19/12/1983 da 
Associação Comunitária do Bairro  de Santa Tereza (que teve como primeiro  presidente  eleito 
Mario Giuseppe Tedeschi) e, a formação em 21/12/1991 da Sociedade Amigos de Santa Tereza 
(SAST), entidade criada por iniciativa do jornalista Luis Góes e um grupo de moradores do bairro. 
Esta mobilização de 1996 contou, ademais, com o apoio do Jornal Santa Tereza e da Associação 
Comunitária do bairro.
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O  evento  mais  marcante  desta  mobilização  foi,  indubitavelmente,  o  ato 

público ocorrido em 21 de abril de 1996, quando os seus participantes fizeram um 

“abraço simbólico” em torno da Praça Duque de Caxias, acontecimento que, pela 

minha interpretação, melhor simboliza o percurso desta resistência local de Santa 

Tereza,  explicitando  para  a  comunidade  do  bairro  e  para  a  cidade  de  Belo 

Horizonte os motivos desta luta e o seu sentido, evidenciando ainda uma sólida 

determinação  de  seus  moradores  quanto  à  importância  de  se  preservar  a 

identidade do bairro.  Esta ação efetivamente teve fortes ressonâncias junto ao 

poder  público,  conduzindo  à  aprovação  do  artigo  83  da  Lei  7.166/96,  mais 

precisamente  em 14/06/1996,  pela  Câmara  dos  Vereadores,  que  resguarda  o 

bairro de comprometimentos ao seu patrimônio arquitetônico-urbanístico. Desta 

ação resultou uma das  emendas acatadas pela Comissão que analisou o Plano 

Diretor de Belo Horizonte de 1995, pela qual o bairro passou a ser considerado 

uma ADE (Área de Diretrizes Especiais), isto é, “como área que, em função das 

características ambientais e da ocupação histórico-cultural, demanda a adoção de 

medidas especiais para proteger e manter o uso predominantemente residencial”. 

O parágrafo primeiro  deste  artigo prevê ainda mecanismos de participação da 

comunidade e na gestão da região. O parágrafo segundo estabelece que “além de 

uso residencial, somente é permitido na ADE Santa Tereza o funcionamento das 

atividades relativas aos usos do Grupo I, isto é, prédios com até três andares e 

com altura máxima de 15 metros e para os casos que não impliquem a demolição 

das edificações hoje existentes.15

15 PBH. Lei 7.166/96. (Legislação de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo). “Art. 83 – A ADE de 
Santa Tereza, em função das características da ocupação histórico-cultural, demanda a adoção de 
medidas temporárias para proteger e manter o uso predominante residencial.
§ 1º. No prazo de 12 (doze) meses após a vigência desta lei, o Executivo deve encaminhar projeto 
de lei relativo à ADE de Santa Tereza, contendo, além do previsto no art. 75, § 1º., os mecanismos 
de participação da comunidade na gestão da região.
§ 2º. Até que seja aprovada a lei a que se refere o parágrafo anterior, além do uso residencial, 
somente é permitido na ADE de Santa Tereza o funcionamento de atividades relativas aos usos do 
Grupo I, respeitados os seguintes parâmetros urbanísticos:
I-  coeficiente  de  aproveitamento  de  1,20  (um  inteiro  e  vinte  centésimos)  para  edificações 
residenciais e de 1,0 (um) para as destinadas aos usos não residencial ou misto;
II- afastamento frontal mínimo de 3,00 m (três metros);
III- gabarito das edificações de 15,00 m (quinze metros)”.
Registre-se, ainda, que a instrução das normas da ADE de Santa Tereza foi  feita pela  Práxis 
Projetos  e  Consultoria, a  pedido  da  Secretaria  Municipal  de  Planejamento,  após  trabalhos 
realizados ao longo de quatro meses, em parceria com a população do bairro e a Administração da 
Regional Leste.
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Desse modo, o novo Plano Diretor da Cidade (aprovado no final de 1996 e 

com vigência a partir de 1997), estabeleceu diretrizes especiais para construção e 

implantação  de  atividades  no  bairro,  dificultando  a  construção  de  espigões. 

Conforme  matéria  publicada  no  Jornal  Hoje  em  Dia  (de  16/04/2000),  a  área 

construída  de  Santa  Tereza  revela  um  expressivo  e  “invejável”  percentual  de 

casas,  mais  precisamente  70,6%,  contra  29,4%  de  prédios  de  apartamentos, 

sendo precedido apenas pelo bairro Carlos Prates, na Zona Noroeste do município 

de Belo Horizonte, com 72,5% de casas. No bairro Floresta, por sua vez, que é 

adjacente à Santa Tereza, o quadro se inverte, revelando 62,27% de prédios de 

apartamentos contra 36,79% de casas. 

Contudo, se as orientações impuseram restrições à construção de “arranha-

céus” no bairro, elas não têm conseguido, por enquanto, conter certa proliferação 

destes  prédios  de  menor  porte,  o  que  foi  apontado  pela  historiadora  Michele 

Arroyo, da gerência de patrimônio histórico da Secretaria Municipal de Cultura, 

como  um  fator  de  grande  preocupação,  declarando  que  “a  propagação  de 

predinhos na região  é um problema sério”.16 Percorrendo-se as ruas do bairro, 

pode-se observar a presença destes edifícios em vários pontos; porém, pelo meu 

ponto  de  vista,  não  ainda  a  ponto  de  plasmar  uma  ampla  e  profunda 

descaracterização  de  seu  espaço  urbano.  Acrescente-se,  ainda,  que  além  do 

impedimento à verticalização de maior volumetria, outro fator de constrangimento 

ao bairro, que através da regulamentação da ADE se pretende evitar,  é o seu 

atravessamento  pelo chamado tráfego de passagem,  considerado um fator  de 

preocupação na sua preservação. Há, nesse sentido, uma consciência clara do 

que isso representaria, sobretudo por parte daqueles que estão comprometidos 

com a questão, em que pese o fato de terem os bairros vizinhos como exemplos. 

16 Estado de Minas, Belo Horizonte, 30 de janeiro de 2004, caderno Divirta-se, p. 14 e 15. (grifos 
meus).
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                   Prédios  de  três  andares  (Residencial Santa Tereza)
                   na Rua Tenente Vitorino, em  Santa  Tereza.
                   Foto: Ulysses da Cunha Baggio (24/06/2005).

Esta ação de resistência à descaracterização do bairro, conducente à sua 

transformação em ADE (a primeira a ser criada em Belo Horizonte), ocorreu logo 

após a descoberta, por um grupo de moradores, de que o bairro de Santa Tereza 

tinha sido incluído no novo Plano Diretor de 1995, como Zona de Adensamento 

Preferencial (ZAP).  Este fato precipitou a formação do Movimento  Salve Santa 

Tereza -  o  principal  responsável  por  esta  conquista  -,  de  modo a  barrar  uma 

desfiguração maior que já se manifestava em alguns pontos, como, por exemplo, 
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na  Rua  Hermílio  Alves,  que  já  apresentava  prédios  de  12  andares.17 Este 

movimento emergiu, portanto, na eminência efetiva desta ameaça representada 

pela  nova  legislação  urbana  de  Belo  Horizonte.  A  pressão  exercida  pelo 

Movimento  se  deu  no  sentido  de  modificar  o  projeto  do  Plano,  mais 

especificamente da lei de parcelamento, ocupação e uso do solo urbano. Desse 

modo, diante da verticalização e da flexibilização permitidas na proposta do Plano 

Diretor (rejeitadas pelo Movimento), afirma-se o desejo da comunidade do bairro 

pela manutenção das suas características locais, tendo em vista o resguardo da 

tranqüilidade, da qualidade de vida e da sua sociabilidade. De um pequeno grupo 

de  pessoas,  o  então  embrionário  movimento  se  alarga,  conquistando  mais 

adeptos  pela  cidade,  como,  por  exemplo,  o  IAB  e  a  OAB.  A  concomitante 

proximidade de Santa Tereza ao Centro, à região hospitalar e à Savassi (áreas já 

saturadas),  tornou-o  um espaço  bastante  vulnerável  aos  interesses  do  capital 

imobiliário, vulnerabilidade reforçada com a sua classificação de ZAP (Zona de 

Adensamento  Preferencial)  proposta  inicialmente  pelo  Plano  Diretor.  Após  um 

intenso trabalho orientado ao convencimento dos vereadores e da opinião pública 

sobre  a  importância  da  região  e,  mais  especificamente,  de  Santa  Tereza  no 

âmbito  da  cidade  de  Belo  Horizonte  (percurso  que  contou  com  uma  boa 

divulgação pela mídia), o resultado foi a criação da ADE. 

O Movimento Salve Santa Tereza declara-se apartidário, com um caráter 

essencialmente comunitário. Surgido logo após a conferência de Istambul sobre 

cidades, ele é considerado pioneiro em Belo Horizonte quanto à discussão das 

propostas do Plano Diretor de 1995, constituindo-se, assim, como uma referência 

e  exemplo  a  outros  movimentos  (como,  por  exemplo,  da  Pampulha,  Cidade 

Jardim, etc.) voltados aos problemas urbanos, que buscam, assim, a abertura de 

canais de participação nas decisões atinentes à cidade.  O Movimento tem como 

objetivos a manutenção da qualidade de vida e da sociabilidade do bairro, bem 

como lutar pela proteção e preservação do seu patrimônio histórico,  cultural  e 

paisagístico, além de defender a cidadania e a participação democrática igualitária 

17 Segundo diagnóstico feito pelas secretarias municipais de Planejamento e Atividades Urbanas, 
até 1998, Santa Tereza apresentava 5 edifícios com mais de 11pavimentos (sendo um deles com 
três blocos), 7 entre 8 e 10 pavimentos, 14 entre 5 e 7 pavimentos, e mais de 3 mil edificações com 
até quatro pavimentos. In: Hoje em Dia, Belo Horizonte, 13 de outubro de 1998. p.5.
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da  comunidade  nos  diversos  processos  de  decisão  da  cidade.  Considerando 

bastante  positivos  os  resultados  de  sua  atuação,  ele  identifica  o  aumento  da 

conscientização da população local e mesmo de outras partes da cidade acerca 

do meio ambiente urbano, de modo a contribuir significativamente para um maior 

reconhecimento da importância histórica e cultural do bairro para a memória de 

Belo Horizonte.

Entretanto, diz a coordenadora do Movimento Salve Santa Tereza, “se com 

a criação da ADE o bairro ficou definido como basicamente residencial,  com a 

proibição de se construir fábricas e prédios com mais de quatro andares, (...) ao 

invés de proteger o bairro, aconteceu o inverso, pois houve uma procura maior 

pelas construtoras”.18 O teor desta declaração sugere,  assim, a formação de um 

ambiente atrativo aos interesses imobiliários, presumivelmente envolvendo certa 

valorização dos terrenos na região  após a aprovação do Plano Diretor em 1996 e 

da própria criação da ADE. Porém, não fosse esta mobilização de resistência dos 

moradores, e os apoios que o movimento recebeu de várias instituições, poder-se-

ia prever, como um dos cenários mais prováveis (sem a criação da ADE), uma 

rápida  e efetiva  descaracterização  do  bairro  pelo  capital  imobiliário.  Isto 

certamente acarretaria sérios comprometimentos aos espaços de convívio (ainda 

existentes e insinuantes no bairro),  assim como ao seu acervo arquitetônico e 

urbanístico  (que  ainda  guarda  um expressivo  casario  do  início  do  século  XX, 

18 Depoimento  da  coordenadora  do  movimento  Salve  Santa  Tereza,  Edelweiss  Hermann,  à 
reportagem do Estado de Minas, Belo Horizonte, 22 de junho de 1998, p.32, Caderno Gerais – 
Comunidade. Esta observação demonstra a plasticidade dos negócios da/na cidade. Certamente, 
ela indica que a área, sendo alvo de interesses, irá induzir a pressão junto aos moradores por 
novos  usos  e/ou  novos  proprietários.  Assim,  as  condições  econômicas  dos  atuais  moradores 
podem tornar  a  moradia  um bem econômico tal  que eles poderão chegar a  vendê-la.  É uma 
situação relativa ao panorama de valorização da terra (e da habitação) absolutamente possível e 
provável  (muito  embora  se  deva  levar  em consideração  o  desejo  pessoal  dos  moradores,  ao 
menos parte deles, de permanecer no bairro, como, aliás, conversas e entrevistas realizadas  in 
loco  revelaram). Nesta perspectiva uma geografia do movimento (nos termos de Pierre George) 
prevê  essas  possibilidades,  sendo  esta  economia  (a  capitalista)  móvel,  dinâmica,  e,  assim, 
assombra  patrimônios.  Conforma-se,  neste  sentido,  uma  “extrema  mobilidade  das  situações 
atuais”,  uma  vez  que  “a  extraordinária  aceleração  de  evoluções  técnicas,  mas  também  de 
processos  históricos,  modificando  profundamente  as  relações  econômicas  e  políticas 
anteriormente estabelecidas, impôs a tomada em consideração do movimento, e mesmo a opinião 
de que toda a situação é movimento”. Desse modo, “situações políticas e econômicas, que se 
qualificavam de estáveis, foram transformadas e continuam a se transformar num ritmo rápido, 
diante do qual as resistências e os conservantivismos não resistem por muito tempo”. GEORGE, 
Pierre. “Problemas, doutrina e método”. In: GEORGE, Pierre  et al.  A Geografia Ativa. 2ª.edição. 
São Paulo: Difusão Européia do Livro, 1968. p.7-40, citações: p.24 e 25. (passim).
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sobretudo dos anos 20 e 30) pela substituição progressiva do patrimônio edificado. 

O recrudescimento da verticalização implicaria, assim, em uma enorme pressão 

infra-estrutural, podendo-se destacar as sobrecargas na infra-estrutura de água, 

de esgoto e de trânsito. Portanto, é importante consignar acerca deste percurso 

que ele expõe a conformação de uma situação espacial em Santa Tereza, na qual 

os moradores (ao menos parte deles) decidiram conscientemente acerca do lugar 

de  moradia,  de  vivência  e  de  existência.  O  estranhamento inicial  diante  do 

prescrito,  da situação indesejada de descaracterização do bairro,  suscitou esta 

“tomada  de  consciência”,  denotando,  assim,  uma  perspectiva  oposta  a  uma 

reificação sócio-espacial, uma vez que esta prática de resistência encerra (e está 

pautada por) sentimentos, afetividade entre as pessoas e destas com o lugar de 

vivência. Trata-se, portanto, de um “terreno” não dominado pela “coisificação” das 

relações sociais, que é, aliás, um dos fatores de resistência e força do capitalismo, 

ao fazer da aparência o real, aparência que, no entanto, não é falsa, mas real...  

Conquanto o bairro ocupe atualmente uma área correspondente a 84,292 

km2,  delimitada  ao  norte  pela  Rua  Pouso  Alegre,  ao  sul  e  a  leste  pela  Rua 

Conselheiro Rocha, e mais a oeste pela av. Flávio dos Santos e av. do Contorno, 

com uma população estimada (dados de 2000) em 12.122 habitantes19 (entre eles, 

muitos  moradores  antigos,  estudantes  universitários,  professores,  artistas 

plásticos, músicos, ceramistas, poetas etc.20), Santa Tereza conformou-se, assim, 

19 Esclareça-se que a estimativa se fez a partir de dados disponibilizados no Censo do IBGE de 
1991  para  os  bairros  de  Santa  Tereza  e  Floresta  (respectivamente  com  10.761  e  18.852 
habitantes) para o ano 2000, quando então os dados não são apresentados por bairro nem pelo 
IBGE (que opera com setores censitários) e nem pela Prefeitura de Belo Horizonte (que trabalha 
com Unidades de Planejamento). Assim sendo, levantei os dados da Unidade de Planejamento 
Floresta/Santa Tereza de 2000 (que indica apenas a população de forma agregada, no caso de 
33.357  habitantes)  para  fazer  esta  estimativa.  Trabalhando-se  os  dados  destes  dois  períodos 
(1991 e 2000), pode-se constatar, de forma aproximada, que a população de Santa Tereza e da 
Floresta em 2000 perfaziam, respectivamente, 12.122 e 21.235, muito embora não seja prudente e 
nem razoável afirmar que estes bairros tenham crescido na mesma proporção. Trata-se, portanto, 
de uma aproximação. 
20 Cumpre observar, acerca disso, que a literatura sobre valorização do espaço, que atravessa a 
geografia econômica, fala dessa presença social “alternativa” que tem “certa cultura” e pode ser 
intermediária – no tempo da capitalização possível – de outros usos e moradores. David Ley fala 
de “pioneiros que redefinem as características do bairro em que se instalam, e, juntamente com a 
especial  atenção  dedicada  pela  mídia  e  pelo  setor  imobiliário,  preparam o  terreno  para  uma 
posterior  chegada  dos  membros  da  classe  média  abastada,  (...)  os  possíveis  pioneiros  são 
excluídos pelos altos preços residenciais  e,  inclusive,  o  ambiente  do bairro volta  a mudar  em 
relação àquele imposto pelos pioneiros.”  LEY, David.  The new middle class and the remaking of  
the  central  city.  Oxford.  University  Press,  Oxford,  1996, apud RIGOL,  Sergi  Martinez  i.  “A 
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como  um  bairro  predominantemente  residencial,  evidenciando-se  no  contexto 

sócio-espacial de Belo Horizonte  pela  sua  vida  boêmia, carnavalesca e artística. 

gentrification: conceito e método”. In: CARLOS, Ana Fani A. & CARRERAS, Carles. Urbanização e 
Mundialização – estudos sobre a metrópole. São Paulo: Contexto, 2005. p. 98-121, citação: p.116.
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Esta tríade é, certamente, uma de suas características mais marcantes, traço forte 

nas suas práticas sócio-espaciais e, neste sentido, da sua  identidade e da sua 

territorialidade,  o  que faz  deste  lugar  um espaço  de atração e  de  “philia”,  de 

procura constante por moradores de diversas partes de Belo Horizonte e de outras 

cidades, uma vez que este traço se inscreve no universo do prazer, da festa, do 

encontro, portanto do uso (do tempo e do espaço). Eis o que lhe é proeminente, 

éter que o envolve e matiza a sua singularidade.  Desse modo o bairro adquiriu 

grande projeção na cidade, tornando-se bastante conhecido em virtude dos seus 

carnavais e dos seus blocos, como, por exemplo, a Banda Santa, bem como pela 

significativa contribuição e participação no cenário cultural da cidade, que não se 

restringe apenas pela memória do Clube da Esquina, mas também pelo fato de 

que  nele  igualmente  despontaram  bandas  musicais  de  projeção  internacional 

como, por exemplo, a Skank e a Sepultura. Há que se considerar ainda a sua 

agradável  e  atrativa  expressão  paisagística  e  arquitetônica,  na  qual  avulta  a 

presença  de  muitas  casas  antigas,  bem  como  a  diversidade  de  opções  de 

entretenimento e de atividade cultural, podendo-se destacar as casas de seresta, 

as feiras de artesanato, shows musicais e a gastronomia variada (de botequins a 

restaurantes).

Além disso,  pode-se  identificar  no  bairro  certa  preservação de  relações 

estreitas  de  vizinhança,  e,  não  raro,  é  possível  observar  nos  finais  de  tarde, 

principalmente,  cadeiras  colocadas  nas  calçadas  para  conversas  prolongadas, 

ocorrência, diga-se de passagem, cada vez mais incomum nas grandes cidades, 

pesando ainda mais sobre elas o recrudescimento da violência, a fragmentação 

das relações sociais  e o avanço da impessoalidade,  aspectos que também se 

fazem sentir  no bairro  de Santa Tereza,  porém, não de modo a suprimir  esta 

prática da cultura sócio-espacial local, mantendo-se, ao menos por enquanto, viva 

e  resistente  aos  vetores  da  modernidade e  da  metropolização.  Guardadas  as 

devidas  proporções,  elas  ainda  se  revelam  parcialmente  presentes  na  vida 

cotidiana da capital e, mais especificamente, deste bairro, traduzindo-se como um 

traço de permanência, mas que também conota resistência face aos impactos da 
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urbanização/metropolização.21 Este, aliás, é um aspecto relativo à sociabilidade do 

bairro pelo qual seus moradores e freqüentadores/visitantes o comparam a uma 

cidade de interior, com relações de maior proximidade e intimidade, sendo este 

um aspecto caracterizador recorrente nas narrativas e impressões sobre o lugar, 

indubitavelmente  uma  marca  da  vida  cotidiana  e  da  espacialidade  de  Santa 

Tereza. Acerca disso, vejam-se, por exemplo, os seguintes depoimentos:

Escolhi  Santa Tereza,  que me chamava atenção por  ser  mais parecida  
ainda com cidade do interior, mais família. Cheguei no bairro há 10 anos e  
os vizinhos me procuram, uma coisa que na capital, na cidade grande, não  
existe, esse cuidado dos vizinhos, que vem e procuram, que quer saber,  
saber o que é que faz. E isso me atrai muito, me sinto muito à vontade com  
essa coisa de ser uma grande família. Me sinto mais segura, de não ser tão  
anônima na grande cidade. (...).  Aqui tem ainda muita casa. Quis morar  
num bairro com mais casas do que prédios. A gente batalhou pra ter leis  
que protegessem o bairro. A comunidade é unida, eles discutem, cobram.  
(...) A grande diferença é a semelhança com o interior. Aqui se conhece 
todo mundo. Há dez anos que estou aqui e as pessoas são assim, não  
apenas os vizinhos. (...) Há um afeto entre os moradores.22

Um outro morador, que reside a 51 anos em Santa Tereza acredita que o 

bairro seja 

...um dos melhores bairros para se morar da cidade. A vida aqui é mais  
tranqüila. (...) É difícil alguém não conhecer a outra pessoa. (...) Aqui tem 
muitas  famílias  antigas.  Permaneço  até  hoje  no  bairro  porque  tenho 
relações de amizade antigas.23 

Em depoimento de outra moradora, que vive no bairro há 36 anos, e que diz 

adorar  a  cidade  de  Belo  Horizonte,  Santa  Tereza  comparece  como  o  lugar 

preferido da capital mineira, no qual tem a maior parte de seus familiares. Embora 

identifique  no  bairro  um  relativo  avanço  da  violência  e  uma  insuficiência  do 

policiamento, o bairro, mesmo assim, é considerado “um bom lugar para se viver”. 

E explica: 

...talvez porque tenha ainda muita residência, menos edifícios, o povo ser  
mais  socialmente  amigo.  A  gente  sai  aqui,  todo  mundo  sai  se 
cumprimentando como se fosse uma cidade do interior. (...) Todo mundo te 

21Cabe observar que existe na geografia um intervalo de debate entre o que seria geografia cultural 
e uma nova geografia urbana, que leva isto em consideração, estabelecendo um diálogo entre o 
que é cultural e o que é do âmbito do econômico, com mútuas interferências.
22A entrevistada é artista plástica e tem 60 anos (entrevista realizada em 01 de maio de 2004). 
23 Técnico de contabilidade e tem 66 anos de idade (entrevista realizada em 04 de agosto de 2004).
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cumprimenta; de início pergunta as coisas, conversa, sai andando, fazendo 
uma compra, conversando, como se fossem conhecidos; mas, às vezes, se  
conhecem só de vista, pouco se sabe da pessoa.24

Perguntado  sobre  as  suas  impressões  sobre  Santa  Tereza,  um  outro 

entrevistado respondeu o seguinte:

As  melhores  possíveis.  Um  bairro  bom  de  morar  porque  não  é  super-
populoso. Apresenta uma infra-estrutura urbana razoável ou fácil acesso a  
equipamentos urbanos. Não passou por processo de verticalização como 
Floresta,  Sagrada  Família  e  Santa  Efigênia.  Apesar  de  alguns  relatos 
dando notícias de roubos e assaltos, tenho a impressão de segurança, de 
conforto  ao  caminhar  ou  percorrer  de  carro  as  ruas do bairro,  que são 
bastante simpáticas.25

Conquanto a  existência  desta  imagem de Santa Tereza como um lugar 

assemelhado a uma cidade do interior, e dotado de relações sociais mais estreitas 

entre  os  moradores  seja  frequentemente  explorada  e  veiculada  pela  mídia, 

reforçando esta representação sobre o bairro26, não seria razoável considerar, ou 

mesmo reduzi-la a um mero estereótipo, ainda que se leve em conta o fato de que 

o bairro não seja propriamente dotado, sobretudo nos tempos hodiernos, de uma 

conformação espacial que circunscreva um universo de relações sócio-espaciais 

de caráter  mais constante,  efetivamente interiorano,  à medida que o bairro se 

tornou  mais  vulnerável  aos  dinamismos  da  metrópole  e  aos  influxos  da 

modernização.  Ademais,  considere-se,  ainda,  o  fato  de  estar  localizado 

relativamente próximo ao centro da cidade, como bem se pode observar neste 

fragmento de depoimento: “o bairro está próximo ao centro da cidade e, às vezes, 

faço caminhada até lá, que dá uns trinta minutos”.27 Embora as relações entre os 
24 Aposentada, tem 76 anos (entrevista realizada em 05 de agosto de 2004).
25 Morador  do  bairro  há  alguns  anos,  o  entrevistado  tem  36  anos,  é  historiador  e  professor 
universitário (entrevista realizada em 20 de abril de 2004).
26 Isto pode ser comprovado, por exemplo, em inúmeras matérias publicadas em jornais de Belo 
Horizonte (principalmente Estado de Minas, Hoje em Dia, O tempo), como, aliás, bem se pode 
verificar nas pastas relativas ao bairro de Santa Tereza, no Arquivo Público da Cidade de Belo 
Horizonte.
27 O percurso a pé para quem parte de Santa Tereza (por exemplo, da Praça Duque de Caxias) em 
direção  ao  centro  da  cidade,  pode  ser  feito,  entre  outras  possibilidades,  tomando-se  a  Rua 
Mármore (ou Salinas) rumo à Rua Hermílio Alves, e, a partir  desta, em direção a Avenida do 
Contorno, palmilhando-a por curto trajeto até à Avenida Assis Chateaubriand,  prosseguindo por 
ela, inicialmente em subida curta e, logo adiante, vertente abaixo, rumo ao belíssimo Viaduto Santa 
Tereza (de onde se pode divisar, privilegiadamente, a Praça da Estação Central, a Serraria Souza 
Pinto e parte do Parque Municipal),  avançando, finalmente, ou por  Bahia (à esquerda) ou por 
Tamoios (à direita), em direção a Avenida Afonso Pena, na área central da cidade. Recomendando 
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moradores  revelem-se  diversificadas,  aspecto  para  o  qual  contribuiu  o  seu 

crescimento  populacional,  não  se  pode  afirmar  igualmente  que  o  bairro  não 

apresente mais relações estreitas de vizinhança (de boa vizinhança), aspecto que, 

em parte, pode ser atribuído à presença e permanência de moradores antigos nas 

suas dependências28, cuja longa convivência proporciona um conhecimento mútuo 

e íntimo dos seus hábitos. “Cada um conhece o modo de caminhar do vizinho, o 

barulho do carro e outros detalhes”, declara uma moradora antiga da Vila Ivone, 

em Santa Tereza.29 Nesta mesma direção, pode-se argumentar ainda que, embora 

o bairro tenha uma função predominantemente residencial  e,  por  essa mesma 

razão,  haja  a  ocorrência  de  conflitos  com  práticas  e  atividades  de  bares, 

restaurantes  e  casas  noturnas,  não  seria  razoável  afirmar  que  o  bairro  seja 

destituído, ou mesmo que tenha perdido sua atmosfera boêmia, aspecto que fácil 

e empiricamente pode ser constatado por qualquer um  que freqüente  o bairro (ou 

a  primeira  opção,  com boa  disposição  e  passo  firme,  pode-se  mesmo  realizá-lo, 
comprovadamente,  em aproximadamente 40  minutos.  É  um belo  passeio  que,  se for  feito  no 
domingo,  pela  manhã,  pode  ainda  levar  o  caminhante  a  comprazer-se,  ao  final,  do  vistoso 
ambiente da Feira de Arte e Artesanato da Avenida Afonso Pena. Oportunamente, assinale-se que 
o Viaduto Santa Tereza é um equipamento urbano tombado pelo IEPHA, constituindo-se numa 
obra de significativa projeção no universo dos ícones identitários de Belo Horizonte, que integra a 
memória da cidade e o conjunto arquitetônico da Praça da Estação. Projetado por Emílio Baugart, 
desde a sua inauguração, em 1929, ele já passou por cerca de trinta reformas. Naquela época foi 
considerado como o maior vão de cimento armado da América Latina. Possuindo 400 metros de 
extensão, chama muito a atenção das pessoas pelos dois belos arcos que ostenta, de 14 metros 
de altura. Ademais,  ele é, indubitavelmente, uma das mais importantes conexões entre a área 
central da cidade e a Zona Leste da capital, fazendo da Avenida Assis Chateaubriand uma das 
principais vias de acesso mais imediato e do escoamento do trânsito de veículos entre elas.  Deve-
se  aqui  agregar,  obviamente,  a  Avenida  dos  Andradas,  que  é  a  grande  artéria  marginal  de 
integração mais extensiva dos bairros da região Leste com o centro da cidade.
28 Acredita-se que para esta permanência tenha contribuído a relativa insularização do bairro em 
relação ao centro e demais áreas de maior dinamismo da cidade, não ficando ele, neste sentido, 
sujeito  a  uma  efetiva  elitização  sócio-econômica,  apresentando-se  como  um  bairro 
predominantemente ocupado por segmentos de renda média e baixa, diferentemente do que se 
verifica, já há algum tempo, em diversos bairros da zona sul, como, entre outros, Sion, Santa Lúcia, 
São Bento, que se situam no vetor de expansão e adensamento de segmentos de classe média e 
alta. 
29 Depoimento de moradora e dona de casa à reportagem do Estado de Minas, Belo Horizonte, 19 
de dezembro de 2004, caderno Gerais, p.25. Contando com 50 anos de idade, ela reside na Vila 
Ivone desde que nasceu.
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   Tomada do Viaduto Santa Tereza, a partir da  Avenida  Assis  Chateaubriand,  em  direção  ao
    bairro Floresta.
    Foto: Ulysses da Cunha Baggio (05/07/2005).

        
         Detalhe de ônibus rumo ao bairro de Santa Tereza, no Viaduto homônimo.
         Foto: Ulysses da Cunha Baggio (05/07/2005).
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queira efetivamente freqüentá-lo) por algum tempo. Não considero, portanto, que 

este traço  seja  também  um  mero  estereótipo.  Acerca disso, pode-se oferecer 

como exemplos vivos, entre outros, o Bar e Restaurante do Bolão, possivelmente 

o mais conhecido de todos,  que tendo sua unidade mais antiga localizada na 

Praça Duque de Caxias,  288,  ali  funcionando há 38 anos possui,  ainda,  uma 

extensão  na  Rua  Mármore,  695,  cujo  funcionamento,  sobretudo  o  primeiro, 

costuma avançar até altas horas da madrugada, frequentemente reunindo grande 

número  de  pessoas  ao  longo  de  toda  a  semana,  principalmente  de  quinta  a 

domingo, período em que o bar chega a funcionar quase que ininterruptamente; o 

Bar  e  Restaurante  Temático,  situado  na  Rua  Perite,  187,  nas  imediações  do 

Mercado  Distrital,  lugar  que  embora não  funcione  até  altas  horas  da  noite, 

encerrando  suas  atividades  em  torno  de  01:00  hora  da  madrugada  é, 

indubitavelmente, um dos pontos mais freqüentados do bairro, oferecendo grande 

variedade  de  pratos  e  tira-gostos,  o  que  tem  feito  dele  um  dos  bares  mais 

conhecidos e frequentados de Santa Tereza; ou ainda, o Bar e Pizzaria Parada do 

Cardoso, localizado na Rua Dores do Indaiá, 409. Vale dizer que este último lugar, 

embora seja mais recente no bairro, com oito anos de existência, já se constituiu 

num dos principais pontos de encontro de Santa Tereza, tendo este nome em 

virtude de estar localizado praticamente ao lado da parada de trens da Central do 

Brasil de mesma designação (“Parada do Cardoso”)30, construída em 1918 e mais 

precisamente posicionada na confluência das Ruas Dores do Indaiá, Alvinópolis e 

Conselheiro Rocha. 

Sendo um traço forte da sua identidade, é importante consignar que o bairro 

de Santa Tereza efetivamente tornou-se bastante conhecido pela existência dessa 
30 Vale registrar que na Parada do Cardoso o movimento de embarque chegou a alcançar 300 
pessoas por dia, tendo sido desativada nos anos 50. “O motivo alegado pela Central do Brasil foi a 
falta de passageiros para os trens do subúrbio em função do aumento do tráfego de bondes, 
ônibus e lotações. A parada dos trens do subúrbio deu nome à região e era muito utilizada pelos 
moradores da comunidade. A estação tinha uma pequena plataforma e uma cobertura com telhas 
para proteger os usuários do sol ou da chuva. Na Parada do Cardoso embarcava-se nos trens de 
subúrbio para o centro da cidade, Bairro Industrial, Barreiro, Betim e outras regiões. Embarcava-se 
também para  Marzagão,  Borges,  General  Carneiro,  Roças  Grandes,  Sabará,  Caeté  e  outras 
localidades,  para  o  lazer  ou  por  motivos  religiosos.  A  Parada  do  Cardoso  recebia  também 
passageiros destinados ao Hospital Cícero Ferreira. Era a maneira mais fácil de chegar ao hospital, 
para quem morava no interior”. GOES, Luis. Bairro de Santa Tereza: memória e história nos 100 
anos de Belo Horizonte. Belo Horizonte: Editora Luis Góes Ltda, s/d. p.91.
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atmosfera boêmia, sendo que tanto moradores como muitas pessoas que afluem 

ao  bairro  têm  como  prática  comum  e  recorrente  freqüentar  estes 

estabelecimentos. Assim, o bairro conta, até os dias atuais, com vários botequins, 

bares, restaurantes, bem como casas de shows e mesmo de serestas, que têm 

acontecido,  também  e  esporadicamente,  na  Praça  Duque  de  Caxias.  Este 

universo encerra, de fato, uma tradição no bairro. E, segundo Luis Góes:

Esta tradição é bem antiga e vem do tempo em que a região ainda era  
habitada pelos colonos brasileiros e estrangeiros que aqui vieram. Na ex-
colônia Américo Werneck havia botequins que serviam à comunidade. (...)  
Segundo o regulamento organizado pelo Governo do Estado, os colonos 
podiam manter casas de vendas, mas eram proibidos de vender bebidas 
alcoólicas. (...) Entre os precursores do comércio destacam-se o Bar do Zé  
Inácio,  na  esquina  de  Conselheiro  Rocha com Dores do  Indaiá  e  o  do  
Agapito Piñal,  ao lado da ponte do Cardoso. Também naquela parte do  
bairro existia o Armazém Montanhês, (...) a Padaria do ‘Seu’ Coutinho, o  
Bar do Lopes, o Bar do ‘Seu’ Marques e o Bar do Tilinho, todos na Rua 
Silvianópolis.  Subindo  para  a  Praça,  no  final  do  ônibus,  havia  os  
“comércios”  do  “Seu”  Loureiro,  do  “Seu”  Juca  e  do  Tuchão.  Na  Rua  
Hermílio Alves, porta de entrada do bairro, encontramos o Bar do Bigode, 
recentemente falecido e que oferecia um pastel muito especial. O Bar do 
Postinho,  na  esquina  da  Rua  Hermílio  Alves  com Rua  Mármore,  já  foi  
pizzaria e tentou ser casa de seresta. Os irmãos Lacerda, quando sócios, 
mantinham  três  estabelecimentos  muito  fortes,  na  Rua  Mármore.  A 
mercearia, que cerra as portas às dez da noite, oferece tudo para o lar.  
Conta  com uma freguesia  assídua,  inclusive  para  um bate-papo e  uma 
cervejinha. Do outro lado da rua, há o Bar do Walter. Ainda no início do  
quarteirão,  encontra-se  o  Gatão  &  Cia,  onde  o  self-service  de 
churrasquinho,  em  ambiente  moderno  e  jovem  comanda  o  restante  da 
noite. Há ainda o Felino’s, também dos irmãos Lacerda, depois da Praça.  
Quase  na  esquina  da  Praça,  subindo  a  escada  da  antiga  sede  da  
Associação  Esportiva  Santa  Tereza  há  o  restaurante  Macarrão  com 
Rapadura. Na Praça, aumentam as opções.31 

Portanto, esta característica do bairro é real, estando longe de ser um mero 

estereótipo.  Trata-se  de  um  aspecto  que  para  ser  identificado  e  reconhecido 

requer uma efetiva inserção e, ao menos, alguma convivência social no âmbito da 

vida noturna do bairro.32 

31 Góes ainda apresenta uma diversidade de outros bares do bairro, não havendo necessidade de 
citá-los todos aqui.  A “lista”  é grande...  Cf.  GOES, Luis.  Bairro  Santa Tereza,  100 anos.  Belo 
Horizonte: Editora Luis Góes, 2003. p.55.
32 Bairro este que pode ser considerado como sendo ainda  subúrbio e que encerra uma efetiva 
origem operária. Acerca disso, valho-me de José de Souza Martins, que oferece uma contribuição 
valiosa acerca do significado e do sentido de subúrbio, ao assinalar que: “O subúrbio é o lugar em 
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Neste  sentido,  as  observações  in  loco nos  domínios  de  Santa  Tereza, 

realizadas ao longo de vários anos (antes mesmo do início desta pesquisa, pois já 

freqüentava  o  bairro),  as  entrevistas  e  conversas  “informais”  com  moradores 

(vários deles residentes antigos), bem como com freqüentadores (não residentes), 

a  leitura  de  artigos  de  jornais  e  crônicas  atinentes  a  ele,  evidenciam  estas 

características significantes que matizam as representações de Santa Tereza. Em 

síntese, elas se traduzem e identificam Santa Tereza como uma cidade do interior 

(com semelhanças),  como um local  de vida boêmia e carnavalesca,  como um 

espaço de preservação de relações estreitas de vizinhança, e como um lugar de 

artistas, estudantes e intelectuais. Estes aspectos comparecem recorrentemente 

nas narrativas sobre o bairro, inclusive nas da imprensa escrita e televisiva. 

A  dimensão boêmia, musical e artística do bairro guarda ainda um ponto 

forte na sua historicidade, isto é,  a memória do admirável “Clube da Esquina”, 

surgido mais precisamente no cunhal das ruas Divinópolis e Paraisópolis. O lugar 

foi  ponto  de  encontro  de  músicos  mineiros  que  fizeram  fama  no  Brasil  e  no 

exterior, como, por exemplo, Milton Nascimento, Lô Borges, Márcio Borges, Beto 

Guedes, os quais dispensam maiores comentários, sendo já bastante conhecidos 

os bons frutos dos seus trabalhos e a grande contribuição que deram em prol da 

música e da cultura brasileiras.33 Na parede de um edifício desta esquina brilha a 

placa metálica que homenageia o admirável grupo que, segundo Murilo Antunes, é 

“uma  entidade  imaginária,  lúdica,  composta  por  pessoas  que  tiveram  como 

amálgama a música”. Embora não tenha composto nenhuma música especial para 

Santa Tereza, o cantor e compositor Lô Borges - que nasceu e residiu por vários 

anos  no  bairro,  e  onde  também  residem,  ainda  hoje,  os  seus  pais,  na  Rua 

Divinópolis - refere-se ao bairro como um lugar especial na sua vida, muito querido 

que a vida desmente a interpretação formal, a história oficial ou oficiosa, que ignora o vivido, o 
drama que cerca o trabalho, seus ganhos e suas incertezas. É o lugar em que as ideologias são 
questionadas e desafiadas na prática. É o lugar em que o projeto, o possível, só tem sentido como 
possibilidade permanente de revolução - a revolução na vida cotidiana. (...) Nestes espaços, a 
memória é o documento vivo da história vivida”.  Espaço & Debates – Periferia Revisitada. São 
Paulo: NERU, 2001, ano XVII, n.42, Depoimento José de Souza Martins, p.75/84, citação: p.82/83.
33 Cf.  sobre o  assunto  os  bons  trabalhos  de BORGES,  Márcio.  Os Sonhos não  Envelhecem: 
histórias do Clube da Esquina. São Paulo: Geração Editorial, 1996; e GARCIA, Luiz Henrique A. 
Coisas que ficaram muito tempo por  dizer:  o Clube da Esquina como formação cultural.  Belo 
Horizonte: Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas de Minas Gerais, 2000. (Dissertação de 
Mestrado em História).
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e presente em sua inspiração.  Para  ele,  Santa  Tereza se  apresenta em Belo 

Horizonte, como

...um dos melhores locais para se viver, exatamente por não ser um bairro  
de passagem das pessoas, que vêm para cá com o propósito de realmente 
vir! Todos aqui são amigos, todos se conhecem, se ajudam, se encontram 
nos bares e é um bairro bem aconchegante, muito bonito, muito gostoso.34

          Comparecendo Santa Tereza neste trabalho como um recorte territorial da 

cidade de Belo Horizonte, sustento que se trata de um lugar marcado por um 

expressivo  universo  de  relações  sócio-espaciais  cotidianas  que  se  afirma,  no 

movimento mais amplo de estruturação e evolução da metrópole interiorana, como 

um  locus  histórica e geograficamente vivenciado pela comunidade que nele se 

inscreve,  e  o  utiliza,  de  modo  a  imprimir-lhe  certas  especificidades  e 

características  que  suscitam  questionamentos  sobre  a  questão  do  uso  e  da 

apropriação do espaço urbano na modernidade. Enquanto um espaço vivido (e 

não, simplesmente, um espaço visto), condição pela qual se realiza, no transcurso 

dos tempos, a ação e a exploração do indivíduo no meio, Santa Tereza insinua-se 

no  conjunto  da  cidade  como  um  lugar  diferenciado  e  que  apresenta  certa 

singularidade. Para tanto concorrem, substancialmente, seus modos territoriais de 

vivência cotidiana (expressos na sua musicalidade,  na sua vida boêmia e nas 

rodas de “bate-papos” que se formam principalmente nos seus diversos bares e 

restaurantes,  na  vida  religiosa  da  Paróquia  de  Santa  Tereza,  nas  práticas  de 

resistência pela preservação do bairro, nas feiras de artesanato e alimentação, 

etc.), sobre  os  quais  reverberam  as  influências  e  os  condicionantes  sócio-

espaciais da sua configuração urbanística. Desse modo pode-se dizer que Santa 

Tereza é um espaço de caráter sociabilizado, no sentido de que seus lugares são 

substancialmente compartilhados por grupos, coletivamente. A vertente boêmia e 

musical  do bairro aponta para esta condição. Atente-se,  uma vez mais,  que a 

constituição e a permanência deste quadro sócio-espacial ao longo dos tempos se 

atribui,  em  grande  medida,  ao  relativo  isolamento  geográfico  que  o  lugar 

experimentou durante um bom tempo em relação ao seu entorno, uma vez que ele 

se encontrava “fora” da zona urbana, demarcando, assim, uma  descontinuidade 

34Em  entrevista  ao  Guia  de  Santa  Tereza  em  24/09/2004.  Disponível  em: 
HTTP://WWW.GUIADESANTATEREZA.COM.BR. Acesso em: 11 de maio de 2005.
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espacial no  processo  mais  geral  de  formação  da  cidade.  Mas  esta 

descontinuidade não se reduz apenas à dimensão territorial, mas se estende aos 

modos territoriais de vivência no/do bairro, que se traduzem por modalidades de 

uso e apropriação do espaço. Nesta perspectiva, a constituição de Santa Tereza 

deu-se de modo a manter,  por várias décadas, um relativo distanciamento das 

influências  do  moderno  e  dos  seus  signos,  aos  modos  dominantes  da 

modernização, condição que, pela minha compreensão, está na base da formação 

de  uma  cultura  de  resistência  e  de  permanência  no  bairro  diante  de  uma 

modernização desenfreada e espacialmente degradante, o que vale dizer diante 

da  tendência  impositiva  do  valor  de  troca  representada  pelo  dinamismo  do 

mercado imobiliário. Contribui, ainda, para esta singularidade de Santa Tereza a 

sua própria condição no âmbito do sistema viário da cidade, haja vista que este 

bairro não se configura, ao menos por enquanto, como um local de passagem35, 

não  estando  seu  espaço  perpassado  por  grandes  artérias  de  circulação.36 Se 

assim  fosse,  é  lícito  supor  que  modificações  sensíveis  ocorreriam  na 

estruturação/organização  do  seu  espaço,  repercutindo  tanto  na  sua  dimensão 

material como social, uma vez que o ingresso contínuo do automóvel (se não o 

principal, um dos maiores signos da modernidade) nas cidades, 

...força  o  espaço  físico,  levando  a  uma  necessidade  contínua  de 
alargamento das vias públicas e criação de autopistas, destruindo, muitas  
vezes,  certos  aspectos  pitorescos  das  cidades,  destruindo  a  própria 
memória da cidade.37 

35 Acerca deste aspecto, Marilton Borges observa o seguinte: “Santa Tereza nunca foi um bairro de 
passagem, mas sempre de chegada, ou seja, o nosso trânsito sempre foi local e voltado única e 
exclusivamente para a própria comunidade, sendo certo que este é o principal motivo, segundo 
alguns técnicos, que possibilitou fossem mantidas intactas, até hoje, as características do bairro 
com relação  aos  outros  da  Capital”.  BORGES,  Marilton.  Santa  Tereza:  100  anos  de  amor  e 
tradição. In:  Estado de Minas, Belo Horizonte, 15 de outubro de 1998, p.4. (Marilton Borges foi 
presidente da associação de moradores do bairro e um dos membros do Clube da Esquina).
36 Como complemento da nota anterior, assinale-se que até os dias atuais as linhas de ônibus que 
acessam o bairro, na sua maioria, são destinadas ao próprio bairro, o que reforça a condição de 
Santa Tereza não ser um lugar de passagem tal qual ocorreu com alguns bairros limítrofes a ele, 
conquanto os limites da cidade se coloquem para muito além dele.  Neste sentido,  e longe de 
quaisquer determinismos geográficos, tudo leva a crer que a configuração viária do bairro (com a 
predominância de ruas, muitas delas estreitas e, em parte, tortuosas) tem exercido, historicamente, 
certa influência na constituição de sua identidade. Uma verificação in loco desta estrutura permite 
perceber, pelo meu modo de ver, esta influência.  
37 SCARLATO,  Francisco C.  Metropolização de São Paulo e o Terceiro Mundo. São Paulo: Iglu, 
1987. p.98.
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Esclareça-se,  oportunamente,  que Santa Tereza,  assim como os bairros 

Floresta, Horto, Sagrada Família e Santa Efigênia constituem áreas pericentrais 

localizadas a norte e a nordeste da Avenida do Contorno. Estes bairros fazem 

parte  da  Região  Leste38 da  cidade  de  Belo  Horizonte,  que  possui  como 

característica marcante o fato de ser uma região de ocupação antiga que remonta 

aos primórdios da formação da capital  mineira,  sendo assim dotada de traços 

identitários insinuantes. Seguramente, pode-se considerá-la como uma das mais 

consolidadas  da  cidade.  No  passado,  esta  região  oferecia  dificuldades  de 

penetração,  com  uma  topografia  bastante  acidentada  (ver  destaque  no  mapa 

seguinte), condição que contribuiu significativamente para o fato de que, durante 

muito tempo, ficasse à margem de investimentos de maior monta e, neste sentido, 

praticamente destituída de maiores “atrativos”, de modo a não sofrer interferências 

expressivas dos setores mais dinâmicos da cidade. 

Ademais,  os  bairros  que  a  constituem  (inclusive  Santa  Tereza)  não 

apresentam, ao menos ainda,  profundas alterações de ocupação do solo,  com 

pouca oferta de lotes vagos e relativa retração populacional, que o Plano Diretor 

de 1996 atribui  ao  avanço  do  uso  comercial  neste  setor.  Acerca  deste  último 

38 Segundo a SCOMGER-L (Secretaria Municipal da Coordenação de Gestão Regional Leste), esta 
região “(..) tem como área jurisdicionada, de acordo com a Lei municipal no. 4158, de 16 de junho 
de 1985, a compreendida no seguinte perímetro: começando na av. José Cândido da Silveira, na 
divisa dos municípios de Sabará e Belo Horizonte; segue por esta, exclusive, até a av. Cristiano 
Machado;  por  esta,  exclusive,  até  o  túnel  da  Lagoinha;  por  este,  exclusive,  até  a  av.  Nossa 
Senhora de Fátima; por esta, exclusive, até a av. do Contorno; por esta, exclusive, no sentido 
horário, até o seu cruzamento com a rua Piranga; por esta, exclusive, até a divisa com o Setor 
Especial 4 (SE4), do aglomerado Serra – São Lucas, conforme Decreto 4.845, de 08.11.84; pela 
divisa leste deste aglomerado, exclusive, até a divisa com os terrenos da Fundação Benjamim 
Guimarães (Hospital da Baleia); pela divisa oeste desta fundação, exclusive, até os limites com a 
Serra do Taquaril na divisa com o município de Nova Lima; pela linha limítrofe dos municípios de 
Belo Horizonte, Nova Lima e Sabará até a av. José Cândido da Silveira, ponto de origem desta 
descrição”. 
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aspecto veja-se, por exemplo, que em 1991 a população residente nesta região 

administrativa era de 250.032 pessoas, decaindo em 1996 para 247.595, ou seja, 

com uma variação negativa, neste período, de -0,9747%39. Entretanto, à medida 

que a região passa a ser servida pelo metrô e pela Avenida dos Andradas, ao 

mesmo tempo em que apresenta preços da terra considerados atrativos para uma 

área a poucos quilômetros do centro da cidade, torna-se, assim, muito vulnerável 

aos dinamismos da metrópole, convertendo-se, por estas características, em uma 

zona preferencial de expansão pericentral, como assim foi qualificada no Plano 

Diretor de 1996. Neste sentido, pode-se afirmar que ela se conforma, sobretudo 

nas últimas décadas, como um espaço de conflito (entre valor de uso e valor de 

troca), como bem se pode observar no caso em tela.

Durante um bom tempo, desde o início da formação de Santa Tereza, os 

principais  acessos  para  o  bairro  eram pelas  Ruas  Hermílio  Alves  (até  hoje  a 

principal via de entrada do bairro) e Pouso Alegre. Assim, só era possível acessar 

Santa Tereza pelo bairro da Floresta e do Horto. Esta condição fez com que o 

setor  adjacente  ao  bairro  Santa  Efigênia  ficasse,  por  décadas,  quase  que 

geograficamente isolado pela barreira natural do Ribeirão Arrudas e pela ferrovia.

A conformação topográfica de Santa Tereza se expressa como um platô de 

vertentes  de  inclinação  média  e  homogênea,  em  cuja  crista,  parcial  e 

relativamente aplainada, inscreve-se a área nuclear do bairro (com a Praça Duque 

de  Caxias,  o  16º.  BPM  –  20ª.  CIA,  a  igreja  matriz,  boa  parte  dos  seus 

estabelecimentos  comerciais  etc.),  estando  este  setor  perpassado  pelas  ruas 

principais do bairro (Rua Mármore, Hermílio Alves, Salinas). Pelas suas vertentes 

precipitam-se  boa  parte  do  emaranhado  das  ruas  de  menor  tráfego,  tanto  no 

sentido do talvegue da Avenida dos Andradas, e da ferrovia que a ladeia, como, 

no sentido oposto,  isto  é,  da Rua Pouso Alegre.  Desse modo,  mesmo com a 

construção do viaduto que conecta o bairro à Avenida dos Andradas, na altura do 

bairro Santa Efigênia, o bairro ficou, até certo ponto, relativamente resguardado de 

influências  e  ações  que  pudessem  provocar  maiores  transformações  na  sua 

estrutura espacial, em que pese o fato de que as vias de tráfego que conectam o 
39 IBGE. Censo Demográfico, 1991; Contagem populacional, 1996. Org: DITPL- 2000.  
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bairro a outras partes da cidade já estarem consolidadas. Embora estando bem ao 

lado de Santa Tereza o bairro Floresta, como já observado, revela uma situação 

espacial  substancialmente diferente,  marcada por níveis bem mais intensos de 

especulação  imobiliária  e  de  verticalização,  pesando,  certamente,  para  esta 

condição a presença de grandes artérias de circulação que passam pelo bairro, 

como, por exemplo, a av. do Contorno, a av. Assis Chateaubriand e a av. Silviano 

Brandão. Em Santa Tereza não existem vias deste porte que cortem o bairro. 

Este aspecto contribuiu substancialmente para certa manutenção da sua 

conformação sócio-espacial particularizada, diferenciada no contexto mais amplo 

da formação de Belo Horizonte, percurso marcado por uma brutal assimetria (e 

inadequação) entre preservação e renovação. Santa Tereza é um espaço em que 

os moradores o reconhecem como seu, à medida que ele não se conformou como 

um lugar de passagem, estritamente, havendo interações observáveis entre as 

formas físicas  e  as  formas sociais,  estabelecendo-se,  assim,  um vínculo entre 

preservação  e  comunidade.  Tal  singularidade  não  é  verificável,  pela  minha 

interpretação, em outros bairros da cidade, inclusive, como a pouco observado, 

em bairros vizinhos à Santa Tereza,  que, em parte,  já se encontram bastante 

alterados pela especulação imobiliária e pela conformação espacial da circulação 

planificada,  com  profundas  implicações  na  vida  social  cotidiana,  podendo-se 

destacar os impactos na sua dimensão relacional.  

A circulação é a organização do isolamento de todos.  É assim que ela 
constitui  o problema dominante das cidades modernas. É o contrário do 
encontro, a absorção das energias disponíveis para os encontros, ou para  
não importa qual sorte de participação. A participação tornada impossível é  
compensada sob a forma de espetáculo.  O espetáculo se manifesta no  
habitat e no deslocamento (standing da moradia e dos veículos pessoais).  
Porque, com efeito, não se habita um bairro de uma cidade, mas o poder.  
Habita-se alguma parte na hierarquia. No cume desta hierarquia, os graus  
podem ser medidos no nível  de circulação. O poder se materializa pela 
obrigação  de  estar  presente  cotidianamente  em lugares  cada  vez  mais 
numerosos  (jantares  de  negócios)  e  cada  vez  mais  distantes  uns  dos 
outros.40 

40 KOTANYI, Attila & VANEIGEM, Raoul. Internationale Situacionniste, Boletim n.6, agosto de 1961. 
In: Internationale Situacionniste. Paris: Fayard, 1997. p.214-217.
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Santa Tereza encerra, assim, uma excentricidade sócio-espacial, insinuante 

na  sua territorialidade,  que não se  apresenta,  no  entanto,  particularizada pelo 

tradicional  e  pelo  anacrônico  em  relação  ao  centro  dinâmico  da  cultura  da 

modernidade,  sobretudo  ao  levarem-se  em  consideração  seus  aspectos  de 

uniformização. Mas não é disso que se trata, mas mais propriamente da produção, 

à escala do lugar (do bairro) de uma  vertente sócio-espacial  resistente que se 

insinua e se afirma por demandas relativas, proeminentemente, ao valor de uso 

do espaço e do tempo, vertente cotidianamente elaborada, na qual a diferença é 

forjada ao longo de um percurso têmporo-espacial. A construção e a configuração 

da diferença aludida sugerem os termos de sua interpretação, não se tratando, 

assim,  do  culto  de  uma  tradição  pura,  imaculada,  incólume  aos  dinamismos 

hodiernos do espaço metropolitano, nem de uma aceitação nostálgica do passado 

e tão pouco de uma crença num futuro glorioso. Ela se situa mais propriamente no 

cotidiano, à medida que se revela como uma instância privilegiada da imaginação, 

da criação e da inovação no tempo presente, o que requer um norteamento da 

análise pelo senso da observação qualitativa, ou ainda pela lógica da atenção, o 

que vale dizer:

A mente aberta ao conhecimento trabalha com um radar alerta, ligado ao 
anômalo. A surpresa é o estopim do saber, uma janela entreaberta para o  
desconhecido. Diante dela, o pensamento amanhece e desperta do torpor 
dogmático.41 

Não traduzindo,  portanto,  uma oposição abrupta  entre  o  tradicional  e  o 

moderno, bem ao gosto das concepções dualistas dos anos 50 e 60, Santa Tereza 

sugere a recriação da tradição em novas bases, na qual as formações do traço da 

diferença  bem  como  de  certa  identidade  são  engendrados  no  plano  da 

articulação/fusão entre eles,  ou seja,  assumindo esta recriação a dimensão do 

híbrido, nele (e por ele) se consubstanciando. O sentido desse termo, segundo 

García Canclini,42 “(...) permite incluir as formas modernas de hibridação melhor do 

que ‘sincretismo’, fórmula que se refere quase sempre a fusões religiosas ou de 

movimentos  simbólicos  tradicionais”.  Ademais  o  processo  de  hibridização está 

referenciado  ao  universo  das  diversas  modalidades  pelas  quais  determinados 

41 GIANNETTI, Eduardo. Auto-Engano. São Paulo: Companhia das Letras, 1997. p. 71.
42 GARCÍA CANCLINI, Néstor. Culturas Híbridas. São Paulo: Edusp, 1997. p.19. (nota 1).
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aspectos  culturais  desvinculam-se  de  sua  matriz  cultural,  recompondo-se  sob 

novas formas e novas práticas. Tal aspecto reafirma uma característica específica 

da América Latina e, particularmente, do Brasil, isto é a existência de “(...) uma 

articulação mais complexa de tradições e modernidades (diversas, desiguais)”.43 

Nela,  segundo  José  de  Souza  Martins,  a  modernidade  é  constituída 

concomitantemente por “temporalidades que não são as suas”, encerrando no seu 

movimento uma combinação da diversidade de tempos históricos, que

...incorpora a cultura popular que pouco ou nada tem de moderno; mas, 
insisto, incorpora também efetivas relações sociais datadas, vestígios de 
outras  estruturas  e  situações  que  são  ainda,  no  entanto,  realidades  e 
relações vivas e vitais. E que anunciam a historicidade do homem nesses  
desencontros de tempos, de ritmos e de possibilidades, nessas colagens. 44 

Na  minha  avaliação/interpretação  da  dimensão  sócio-espacial  de  Santa 

Tereza, os vetores do novo e suas influências, embora clara e até empiricamente 

constatadas no bairro, não conduziram, ao menos ainda, à eliminação ampla e 

profunda das  referências  do  velho,  antes  se  fundiram,  experimentando ambos 

uma  adaptação  relacional,  aí  incluídas  as  formas  urbanas  que  matizam  sua 

paisagem assim como o universo das relações sociais, ou melhor, sócio-espaciais. 

Vera  Westin,  com  muita  propriedade,  oferece  acerca  disso  uma  contribuição 

importante:

...no  embate  da  sobrevivência  e  da  adaptação,  Santa  Tereza  cria  
linguagem nova e demarca seu território simbolicamente, para aí então, e 
só aí, buscar legitimação e consolidar as normas do bairro. O choque do 
amadurecimento para Santa Tereza é mais o resultado da sua peculiar  
adaptação à realidade do consumo e dos modos de viver e de morar da  
modernidade  –  estes  últimos,  um  complexo  de  valores  e  sentidos  
intensamente  trabalhados  pela  mídia  e  pelas  relações  cotidianas  nas 
metrópoles ocidentais. É uma ressignificação de signos antigos da cidade, 
em que as raízes não se aprofundam nem no modelo da tradição pura e 
simples (poder-se-ia dizer de uma tradição ortodoxa?), nem no modelo da 
modernidade tecnológica. É a assunção dos frutos da acumulação histórica  
de um capital social que se fez um pouco à revelia ou pela negação do 
mercado que os grandes marcos institucionais da modernidade colocaram: 
urbanismo,  relações  societárias,  consumo.  E,  ainda,  adverte-nos:  as 

43 Ibidem, p.28
44 MARTINS, José de S. A Sociabilidade do Homem Simples. São Paulo: Hucitec, 2000. p.22.
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possibilidades de manutenção desse perfil parecem estar ligadas à forma 
pela qual o bairro vai continuar se inserindo no contexto da cidade.45 

Portanto, é na coexistência das variáveis do tradicional e do moderno que 

se forjam os matizes identidários de Santa Tereza, presentes na esfera cultural, 

social,  econômica,  portanto,  produzidos no plano da sua multidimensionalidade 

territorial.  Há,  neste sentido,  “um recobrimento de relações”,  que conformam a 

situação do/no bairro, em que “a situação do passado não está ainda neutralizada 

ou absorvida pela situação do presente e por aquela que se prepara para o futuro 

imediato”.46 A tradição, portanto, não opera um universo de referências e valores 

defasado, ou mesmo refratário à mudança, ao novo. O novo, por sua vez, não 

autoriza interpretações que possam sugerir  a  ocorrência  de um permanente e 

inexpugnável  processo  de  mutação.  Ademais,  é  necessário  considerar  que  a 

tradição  não  significa  a  perpetuação  do  velho,  de  heranças  de  um  passado 

fossilizado, inerte. Anthony Giddens fornece uma valiosa contribuição acerca disso 

ao asseverar que a tradição, ou melhor, “todas as tradições” são dotadas de um 

“conteúdo normativo ou moral” que lhe possibilita “um caráter de vinculação”.

Sua  natureza  moral  está  intimamente  relacionada  aos  processos 
interpretativos por meio dos quais o passado e o presente são conectados.  
A tradição representa não apenas o que é feito em uma sociedade, mas o 
que deve ser feito.47

45 WESTIN,  Vera  L.  C.  Santa  Tereza  na  Construção  Cotidiana  da  Diferença.  Belo  Horizonte: 
Faculdade de  Filosofia  e  Ciências  Humanas da Universidade Federal  de Minas  Gerais,  1998. 
(Dissertação de Mestrado em Comunicação Social). p.130. (ênfases da autora).
46 GEORGE, Pierre. “Problemas, doutrina e método”. In: GEORGE, Pierre et al. A Geografia Ativa. 
2ª.edição. São Paulo: Difusão Européia do Livro, 1968. p.22. Por  situação George compreende 
como sendo “uma soma de  dados  adquiridos,  de  relações  organizadas  em ordem sucessiva. 
Algumas dessas relações continuam a ser funcionais, integradas na evolução atual, enquanto que 
outras pertencem a uma herança que se degrada progressivamente e deixam, ao contrário, de ser 
funcionais”. Esclarece, ainda, que  “a situação se define necessariamente em primeiro lugar por 
limites espaciais, mesmo quando a influência do espaço local ou regional se combina com efeitos 
de uma pluralidade espacial.  Mas a evolução da situação pode comportar  deslocamentos dos 
limites regionais ou locais, expansão ou retração do referido espaço. As heranças de situações 
anteriores não correspondem necessariamente aos mesmos dados espaciais da situação atual e, 
desembocando em outra situação a curto prazo, pode-se ser conduzido a reconsiderar a posição 
espacial” (p.22).
47 GIDDENS, Anthony. “A vida em uma sociedade pós-industrial”. In: ULRICH, Beck. Modernização 
Reflexiva: política e estética na ordem social moderna. São Paulo: FEU, 1997.
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É a partir de práticas e experiências individuais e coletivas do presente que 

a  tradição,  a  memória  e  a  identidade,  enquanto  dimensões  articuladas  num 

mesmo processo redefinem o passado, reconstruindo-o permanentemente. 

Ainda para Giddens uma compreensão mais profícua da tradição requer 

uma análise integrada entre tempo e espaço, isto é: 

A tradição implica uma visão privilegiada do tempo; mas também tende a  
exigir  o  mesmo  do  espaço.  É  o  espaço  privilegiado  que  mantém  as 
diferenças das crenças e práticas tradicionais.  A tradição é sempre,  em 
algum sentido, enraizada nos contextos da origem ou dos locais centrais.48  

  
Pois  bem,  através de  um conjunto  de  dados e  informações obtidos  em 

fontes diversas (entrevistas/depoimentos, observações in loco, artigos de jornais e 

demais  textos  específicos  sobre  Santa  Tereza),  constata-se  que  as  relações 

comunitárias historicamente  desenvolvidas  e  estabelecidas  no  bairro  estão  na 

base da formação do seu traço de diferenciação sócio-espacial.  Relações que 

alcançaram densidade e força suficientes para configurar e moldar este lugar de 

modo  a  imprimir-lhe  características  próprias  que,  em  boa  medida,  sofreram 

expressivas modificações na esteira do dinamismo do crescimento urbano e da 

especulação imobiliária, principalmente a partir dos anos 60. Assim como ocorre 

com  o  Mercado  Central  de  Belo  Horizonte,  Santa  Tereza  também  se 

consubstancia historicamente como um espaço de atração, operando, portanto, 

uma função de coesão nos domínios da urbe metropolitana. A territorialidade do 

bairro desempenha, neste sentido, um papel não negligenciável nesta condição, 

suscitando  e  alimentando,  concomitantemente,  as  forças  de  resistência  e 

permanência no lugar. Esta interpretação de forma alguma se valoriza ou se apóia 

em  qualquer  variedade  de  determinismo  geográfico,  ainda  que  se  observe  a 

existência de uma 

...sensação contínua de que vários tipos de realidade do espaço geográfico 
limitam  e  determinam  os  arranjos  sociais.  Apesar  de  alguns  vigorosos 
esforços  em  opor-se  a  tais  variedades  de  determinismo  geográfico,  a  
imagem  de  que  recursos  e  práticas  espaciais  tanto  constituem  como 
determinam formas de sociabilidade é notavelmente resistente.49

48 Ibidem, p.101.
49 APPADURAI,  Arjun. Soberania  sem territorialidade:  notas  para  uma  geografia  pós-nacional, 
Novos Estudos CEBRAP, p.33-46, n.49, novembro de 1997.
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A análise que ora se desenvolve parte do pressuposto de que o território, e 

alguns  de  seus  atributos,  constituem-se  não  apenas  como  um  construto 

essencialmente material e econômico, mas também como um valor simbólico, o 

que implica na valorização de práticas históricas e culturais empreendidas pelos 

sujeitos sociais e de suas relações com o espaço vivido. Neste sentido, pode-se 

então afirmar que: 

O território é o produto de uma relação desigual de forças, envolvendo o  
domínio  ou  o  controle  político-econômico  do  espaço  e  sua  apropriação 
simbólica, ora conjugados e mutuamente reforçados, ora desconectados e 
contraditoriamente  articulados.  Esta  relação  varia  muito,  por  exemplo,  
conforme as classes sociais, os grupos culturais e as escalas geográficas 
que  estivermos  analisando.  Como  no  mundo  contemporâneo  vive-se 
concomitantemente uma multiplicidade de escalas,  numa simultaneidade 
atroz  de  eventos,  vivenciam-se  também,  ao  mesmo  tempo,  múltiplos 
territórios.50

Assim, como também nos diz Milton Santos,“o território em que vivemos é 

mais  que  um  simples  conjunto  de  objetos,  mediante  os  quais  trabalhamos, 

circulamos, moramos, mas também um dado simbólico”51. Nesta condição, ele se 

revela como o produto de uma apropriação simbólica, em que pese a identificação 

que os diversos grupos sociais têm ou realizam com os seus respectivos espaços 

de vivência.  Assim,

A função do símbolo não é apenas instituir uma classificação, mas também 
introduzir valores, modelando os comportamentos individuais e coletivos e 
indicando as possibilidades de êxito dos seus empreendimentos. 
Os  mais  estáveis  dos  símbolos  estão  ancorados  em  necessidades  
profundas e  acabam por  se tornar  uma razão de existir  e  agir  para  os 
indivíduos  e  para  os  grupos  sociais.  Os  sistemas  simbólicos  em  que  
assenta e através do qual opera o imaginário social são construídos a partir  
da experiência dos agentes sociais, mas também a partir dos seus desejos,  
aspirações  e  motivações.  Qualquer  campo de experiências  sociais  está 
rodeado por um horizonte de expectativas e de recusas, de temores e de 
esperanças.52

 
Portanto,  enquanto  um  dado  simbólico  o  território  é  valorizado  pelos 

investimentos  afetivos  nele  realizados  e  vivenciados  cotidianamente, 

50 HAESBAERT, Rogério. Territórios Alternativos. São Paulo: Contexto, 2002. p.121.
51 SANTOS, Milton. “O espaço revelador”. In: O Espaço do Cidadão. São Paulo: Nobel, 1993. p. 59-
66.
52 BACZKO,  Bronislaw.”Imaginação  social”.  In:  Enciclopédia  Einaudi,  vol.5,  Lisboa,  Imprensa 
Nacional – Casa da Moeda, 1985. p.296-332.
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investimentos estes que se inscrevem no uso do espaço. Daí poder-se dizer que 

um  dado  lugar  pode  alcançar  certas  condições  que  favoreçam  os  anseios  e 

demandas de sua comunidade a partir  do momento em que se formam laços 

afetivos (simbólicos)  com o lugar.  Por  outro  lado,  o esvaziamento,  ou ainda a 

destituição de significações valorativas do território conformaria uma condição de 

alienação territorial, podendo-se mesmo, neste caso, falar da constituição de um 

território  alienado.53 As experiências vividas no espaço fazem dele um espaço 

conhecido, familiar, dotado de uma certa personalidade, atributos pelos quais ele 

se  consubstancia  em  lugar.  Para  YI-Fu  Tuam,  “quando  o  espaço  nos  é 

inteiramente  familiar,  torna-se  lugar”,  que  se  revela  como  “um  mundo  de 

significado organizado”.54  Num sentido mais amplo, Ana Fani A. Carlos nos diz 

que o lugar é

...a  porção  do  espaço  apropriável  para  a  vida,  revelando  o  plano  da 
microescala: o bairro, a praça, a rua, o pequeno e restrito comércio que  
pipoca na metrópole, aproximando seus moradores, que podem ser mais 
do  que  pontos  de  troca  de  mercadorias,  pois  criam  possibilidades  de 
encontro e guardam uma significação como elementos de sociabilidade. A  
análise da vida cotidiana envolve o uso do espaço pelo corpo, o espaço 
imediato  da  vida  das  relações  cotidianas  mais  finas:  as  relações  de 
vizinhança, o ato de ir às compras, o caminhar, o encontro, os jogos, as  
brincadeiras, o percurso reconhecido de uma prática vivida/reconhecida em 
pequenos atos corriqueiros e aparentemente sem sentido que criam laços 
profundos  de  identidade,  habitante-habitante  e  habitante-lugar,  marcada 
pela presença. São, portanto, os lugares que o homem habita dentro da  
cidade e que dizem respeito a sua vida cotidiana, lugares como condição 
da  vida,  que  vão  ganhando  o  significado  dado  pelo  uso  (em  suas 
possibilidades e limites). Trata-se, portanto, de um espaço palpável, real e  
concreto – a extensão exterior, o que é exterior a nós, e ao mesmo tempo  
interior. São as relações que criam o sentido dos “lugares” da metrópole.  
Isto porque o lugar só pode ser compreendido em suas referências, que 
não são específicas de uma função ou de uma forma, mas produzidas por  
um conjunto de sentidos, impressos pelo uso. É assim que os percursos 
realizados pelos habitantes ligam o lugar de domicilio aos lugares de lazer,  
de  trabalho,  de  comunicação,  ordenados  segundo  as  propriedades  do  
tempo vivido.
Nesse processo se desvenda a base da reprodução da vida passível de ser  
analisada  pela  relação  habitante-lugar (pela  mediação  do  uso),  como 
produtora de identidade do indivíduo. A construção da cidade, hoje, revela 

53 Cf. sobre o assunto: FREMONT, Armand. La Région: espace vécu. Vendome: PUF, 1976.
54 TUAM, Yi-Fu. Espaço e Lugar: a perspectiva da experiência. São Paulo: DIFEL, 1983. p.83 e 
198.

179



a dupla tendência entre a imposição de um “espaço que se quer moderno”,  
logo homogêneo e monumental,  definido,  ou melhor,  “desenhado”  como 
espaço  que  abriga  construções  em  altura  associadas  a  uma  rede  de 
comunicação densa e rápida, e de outro “as condições de possibilidade”,  
que se referem à realização da vida (que se acham à espreita, de modo 
contestatório),  revelando  uma  luta  intensa  em  torno  dos  modos  de 
apropriação do espaço e do tempo na metrópole – um processo que ocorre 
de modo profundamente desigual, revelando-se em seus fragmentos.55

Embora Santa Tereza tenha nascido com a cidade planejada, estando a 

sua  área56 prevista  na  zona  suburbana  da  nova  capital,  com  seus  traçados 

projetados desde a fundação da cidade em 1897, com indicação de ruas e suas 

respectivas  designações,  este  lugar  não  se  configurou,  entretanto,  como  um 

espaço  rigidamente  planejado,  tal  como se  deu  com a  zona  Central  de  Belo 

Horizonte. Registre-se que até praticamente o final dos anos 10, a comunidade 

ainda não contava com ruas abertas, o que se daria mais efetivamente a partir dos 

anos 20, quando se realizam diversas obras de terraplanagem e calçamento na 

área, assim como a dotação de alguma infra-estrutura de esgoto e redes de água. 

Neste  sentido,  o  percurso  de  sua  constituição  sócio-espacial  revela  uma 

conformação  indicativa  de  uma  outra sociabilidade,  que  não  foi  propriamente 

forjada  pelos  imperativos  da  racionalidade  geométrica.  Os  exercícios de 

sociabilidade, inscritos nas práticas cotidianas do bairro, pesam enormemente na 

produção de uma representação social do lugar que se projeta sob a forma de um 

lócus  diferenciado,  dotado  de  características  próprias,  portanto  de  certa 

55 CARLOS,  Ana Fani A.  Espaço-Tempo na Metrópole:  a fragmentação da vida cotidiana.  São 
Paulo: Contexto, 2001. p.35 e 36.
56 Tal área correspondia ao que hoje é a extensão compreendida entre a Avenida Silviano Brandão, 
as ruas Salinas e Conselheiro Rocha, e a Avenida do Contorno, que, naquela época, constituía 
parte da Sétima Seção Suburbana. Registre-se que os terrenos desta seção foram, em parte, 
doados ao funcionalismo público e aos militares,  e outra parte disponibilizada para a venda a 
particulares. A planta desta área só seria aprovada em 1926 (com a aprovação da segunda Planta 
geral  da cidade). Esclareça-se que o levantamento de todas as áreas pertencentes à margem 
esquerda do Ribeirão Arrudas (Carlos Prates, Lagoinha, Floresta, Américo Werneck, Imigração), 
realizou-se em virtude da necessidade de se iniciar o projeto do reservatório do Menezes e outros 
trabalhos, empreitada que envolveu grandes dificuldades, à medida que os técnicos se ressentiam 
da inexistência de marcos de alinhamentos feitos pela Comissão Construtora para toda a região 
externa à Avenida do Contorno. Desse modo, em 1923 são descritos os trabalhos de campo para a 
região  designada  Imigração,  onde  hoje  está  Santa  Tereza,  para  a  qual  foi  confeccionado  o 
cadastro completo do terreno, figurando, ainda, no desenho da planta a conformação topográfica 
do solo através de curvas de nível com intervalos de um metro.  

180



singularidade, que se expressam tanto em relação à sua morfologia como aos 

modos de convivência dos moradores, distinguindo-se, assim, de outros bairros da 

cidade nascidos na mesma época, inclusive próximos, ou vizinhos à Santa Tereza. 

Minha vivência no bairro me permite constatar que a própria conformação das 

suas ruas - caracterizada, entre outras formas, também pela presença de becos, 

ruas  estreitas  e  tortuosas  -,  favorece  a  aproximação  e  o  encontro  entre  as 

pessoas, o contato direto, o que constitui um fator de estímulo e fortalecimento 

das relações de sociabilidade no e pelo espaço. Não se quer com isso reavivar as 

equivocadas  posturas  deterministas,  com  as  quais  não  compartilho,  mas  sim 

reconhecer  que  o  meio  físico  pode  desempenhar  certos  condicionamentos  e 

exercer influências na vida social cotidiana e nas suas práticas, práticas estas cuja 

interpretação requer que se leve em consideração os contextos diversos nos quais 

elas se inscrevem. Nesse sentido, certos pontos de Santa Tereza comparecem 

recorrentemente na fala dos moradores como lugares favoráveis ao encontro e à 

reunião, com diversas referências aos encontros nas calçadas dos diversos bares 

e restaurantes do bairro, mercearias, assim como as rodas de música e bate-papo 

na Praça Duque de Caxias, no mercado distrital, etc.

Nesta  perspectiva  defendo  a  idéia  de  que  tais  relações  pesam 

substancialmente não apenas na existência de permanências no bairro, mas ao 

mesmo  tempo  na  conformação  de  uma  forma  de  resistência  que,  na  minha 

interpretação,  conota  um  sentido  de  insurreição  sócio-espacial  do  uso.  Santa 

Tereza evidencia-se no conjunto da cidade como uma localidade dotada de certa 

particularidade,  aspecto  não  esboroado  ou  suprimido  por  aquilo  que  a 

modernidade tem de uniforme. Nesse sentido, argumenta-se que a racionalidade 

capitalista,  pari  passu  à  ditadura  do  valor  de  troca,  não  foi  ainda  capaz  de 

suplantar os reclamos do uso e as virtualidades da resistência e da insurreição, ao 

menos ainda na escala local. Assim, a tessitura sócio-espacial que se configurou 

em  Santa  Tereza  sugere  a  conformação  cotidiana  de  uma  territorialidade 

insinuante no bairro. Compreendendo uma categoria relacional espaço-sociedade, 

mais especificamente a territorialidade “(...) corresponde ao conjunto das relações 

que permitem aos diversos grupos fazer valer seus interesses no espaço, tornado 
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lugar de vida”.57 Neste sentido, ela se traduz e se inscreve como um fenômeno 

existencial, uma experiência possível manifesta no tempo e no espaço. É por meio 

da territorialidade que um dado grupo social ou indivíduo adquire consciência do 

seu espaço de vida. Assim, “(...) a territorialidade adquire um valor bem particular, 

pois reflete a multidimensionalidade do ‘vivido’ territorial pelos membros de uma 

coletividade, pelas sociedades em geral”.58 Levando-se em consideração o fato de 

que a territorialidade encerra uma dinâmica, uma vez que os elementos que a 

constituem são  passíveis  de  modificações  espaço-temporais,  Santa  Tereza  se 

inscreveria,  então,  mais  propriamente  num  universo  relacional  59 entre  “uma 

territorialidade estável  e  uma territorialidade instável”,  conforme  os  termos de 

Claude Raffestin. Não se tratando aqui,  cabe oportunamente a advertência, de 

uma simples relação com o espaço, ou ainda menos de uma suposta admissão da 

idéia pela qual a forma determina o conteúdo, uma vez que as formas espaciais, 

por si  mesmas, não são suficientes para explicar a sociedade no seu estatuto 

ontológico. Porém, não se deseja, com isso, a inversão da situação através da 

negligência para com o espaço geográfico, haja vista que ele não se expressa 

como  um  mero  reflexo  da  sociedade,  mas  constitui  “(...)  simultaneamente  o 

terreno onde as práticas sociais se exercem, a condição necessária para que elas 

existam e o quadro que as delimita e lhes dá sentido”.60 Explicando os conceitos, 

Raffestin assinala que na “territorialidade estável (...) nenhum dos elementos sofre 

mudanças sensíveis a longo prazo”, enquanto na “territorialidade instável (...) os 

elementos sofrem mudanças a longo prazo”. Estando, pela minha interpretação, o 

bairro  de  Santa Tereza posicionado mais  propriamente  entre  ambas,  pode-se, 

assim,  considerá-lo  como  um  construto  sócio-espacial  dotado  de  uma 

territorialidade  híbrida,  “(...)  na  qual  um  ou  dois  elementos  podem  mudar, 

57 BAILLY, Antoine & BEGUIN, Hubert. Introduction à la Géographie Humaine. Paris: Armand Colin 
Éditeur, 1998. p.16 (tradução minha).
58 RAFFESTIN, Claude. Por Uma Geografia do Poder. São Paulo: Ática, 1993. p.158.
59 Segundo RAFFESTIN, a territorialidade encerra “sempre uma relação, mesmo que diferenciada, 
com os outros atores.  (...)  Cada sistema territorial  segrega sua própria territorialidade,  que os 
indivíduos e as sociedades vivem. A territorialidade se manifesta em todas as escalas espaciais e 
sociais; ela é consubstancial a todas as relações e seria possível dizer que, de certa forma, é a 
‘face vivida’ da ‘face agida’ do poder”. Ibidem, p. 161 e 162.
60 GOMES, Paulo C. da C. A Condição Urbana: ensaios de geopolítica da cidade. Rio de Janeiro: 
Bertrand Brasil, 2002. p.172. 
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enquanto o outro ou os outros permanecem estáveis”. Estando ela assentada “(...) 

na relação concebida como processo de troca e/ou de comunicação”.

A dimensão da  vida cotidiana na modelação do bairro de Santa Tereza 

comparece, então, na análise empreendida uma vez que nela se inscrevem os 

chamados “benefícios simbólicos”, os quais, segundo Pierre Mayol, 

...deitam  suas  raízes  na  tradição  cultural  do  usuário,  não  se  acham 
totalmente  presentes  à  sua  consciência.  Aparecem  de  maneira  parcial,  
fragmentada, no modo como caminha, ou, de maneira geral,  através do 
modo  como  “consome”  o  espaço  público.  Pode-se  também  elucida-lo 
através do discurso de sentido pelo qual o usuário relata a quase totalidade 
de suas iniciativas. O bairro aparece assim como o lugar onde se manifesta 
um “engajamento” social  ou,  noutros termos:  uma arte de conviver  com 
parceiros  (vizinhos,  comerciantes)  que  estão  ligados  a  você  pelo  fato  
concreto, mas essencial, da proximidade e da repetição.61 

O bairro, nesse sentido, emerge no universo da cidade metropolitana (que 

só parcialmente pode ser vivida) denotando uma efetiva dimensão relacional local 

entre  os  sujeitos  e  destes  com  o  território  utilizado,  encerrando  uma  prática 

cotidiana  que  requer,  contudo,  uma  qualificação  e  uma  compreensão  mais 

ampliadas. Neste sentido, assinala MAYOL:

A  prática  do  bairro  introduz  um  pouco  de  gratuidade  no  lugar  da 
necessidade; ela favorece uma utilização do espaço urbano não finalizado 
pelo seu uso somente funcional.  No limite,  visa conceder  o  máximo de 
tempo a um mínimo de espaço para liberar possibilidades de deambulação.  
(...) O bairro é, no sentido forte do termo, um objeto de consumo do qual se 
apropria o usuário no modo da privatização do espaço público.62 

Esta perspectiva sobre o bairro remete à noção de apropriação do espaço, 

uma  vez  que  ela  implica  no  seu  uso  habitual,  pelo  qual  o  espaço,  na  sua 

expressão local,  se  insere num circuito  relacional  mais  imediato e  próximo do 

usuário, tornando-se uma espécie de extensão do seu espaço residencial mais 

particular,  que  é  a  casa.  O  que  vale  dizer  que  a  apropriação,  tal  qual  a 

territorialidade, se inscreve no universo da moradia, relacionando-se, desse modo, 

com a ambiência sócio-espacial urbana. Nesse sentido, a fixidez do habitat  do 

61 MAYOL, Pierre. “O bairro”. In: CERTEAU, Michel de et al. A Invenção do Cotidiano. 4ª. edição. 
Petrópolis: Vozes. 1997. p.39.
62 Ibidem, p.44 e 45.
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usuário associada ao uso cotidiano do bairro faz com que ele, gradativamente, se 

insira numa esfera privada, em virtude dos investimentos regulares que o citadino 

realiza no seu ambiente, capturando e introduzindo-o no seu universo existencial, 

estabelecendo com ele, ou ao menos com parcelas dele (ruas, praças, calçadas, 

botequins,  feiras,  mercados, etc)  uma relação de aproximação e envolvimento. 

Esta condição implica, entretanto,  uma gradação/variação de intensidade nesta 

relação,  haja  vista  a  enorme  diversidade  que  matiza  os  lugares  e  as  formas 

urbanas da grande cidade (da metrópole), podendo-se mesmo considerar que, a 

depender  do  caso  e  situação,  esta  condição  relacional  de  aproximação  e 

envolvimento pode mesmo não se realizar (nos pontos que designo como lugares 

de  repulsão),  ou,  por  outra,  realizar-se  precária  e  perversamente  (lugares  da 

degradação).  Podendo  apresentar-se  associadas,  estas  características  são 

mutantes  no  tempo e  no  espaço,  suscetíveis  às  dinâmicas da  produção e  da 

organização do espaço urbano. 

Pode-se oferecer, a título de exemplificação, o caso das duas “torres” de 

Santa Tereza, localizadas na Rua Clorita, que correspondem aos números 64 e 

100. De forma sucinta, estas torres são dois edifícios inacabados de 17 andares 

cada um, que foram erguidos por duas construtoras que acabaram falindo, a ICC e 

a JET Engenharia. Os espigões chegaram a ser vendidos e abandonados pelas 

construtoras antes mesmo do encerramento das obras, processo que envolveu o 

desvio  das  verbas  destinadas  à  construção  para  outras  obras  e  finalidades, 

apartamentos vendidos para mais de um proprietário, o que levou à realização de 

ações na justiça. Passados alguns anos após a interrupção das obras os prédios 

foram ocupados por  famílias  que se inviabilizaram no mercado imobiliário,  por 

moradores  de  rua  e  sem-teto.  Em  que  pesem  a  ocorrência  de  problemas 

relacionados  ao  uso  de  drogas  e  mesmo  de  conflitos  com  mortes  nas 

dependências  das  torres  e  imediações,  recaiu  sobre  o  lugar  o  estigma  da 

violência, considerado perigoso e ameaçador, o que tem provocado em parcelas 

dos moradores do bairro posturas discriminatórias e refratárias à presença destas 

famílias.63 Porém, a partir de 1998, com a atuação da Pastoral de Rua da Igreja 
63 Em conversas que tive com alguns moradores das “torres”,  no dia 8 de julho de 2005, este 
aspecto ficou evidenciado nas suas falas. “Tudo de ruim que acontece por aqui, dizem que foi a 
gente”, declarou uma moradora. Há alguns dias antes deste contato, “mandaram um rapaz pro 
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Católica na organização dos moradores (atualmente em torno de 500 pessoas), a 

comunidade ali instalada passou a adquirir, aos poucos, um novo perfil, podendo-

se constatar avanços e melhorias significativas, entre as quais se podem destacar 

a criação de uma comissão de representação dos moradores, que por sua vez 

passou a contar com o apoio de outras organizações e instituições, como, por 

exemplo,  a  PUC-Minas (que através  do  seu serviço  de  Assistência  Judiciária, 

presta assessoria jurídica à comunidade), a paróquia de Santa Tereza, a ASMARE 

(Associação dos Catadores de Papel),  o 16º.  Batalhão da Polícia Militar,  entre 

outras. Além dos avanços na esfera da organização política, ocorreram também 

conquistas  de  benfeitorias,  como  energia  elétrica  parcialmente regularizada, 

abastecimento de  água,  muito  embora  haja  ainda grandes restrições de infra-

estrutura,  como, por exemplo,  o esgoto sanitário,  o qual  precisa ser refeito de 

modo  a  atender  uma  demanda  superior  àquela  do  projeto  inicial.  O  trabalho 

realizado  tem  contado  com  a  participação  efetiva  dos  próprios  moradores, 

sugerindo  uma forma  de  organização  com caráter  autogestionário.  O  estigma 

ainda permanece entre parte dos moradores do bairro, como pude constatar nas 

entrevistas  e  conversas  com  residentes  de  Santa  Tereza.  Todavia,  não  seria 

razoável dizer que a percepção sobre o lugar correspondente às “torres gêmeas”, 

como são conhecidas no bairro, continue a mesma.  A questão já adquiriu uma 

certa politização e esforços têm sido feitos, o que não quer dizer que o problema 

(que é  delicado)  seja  efetivamente  resolvido.  Por  enquanto  não está.  Percebi, 

ademais, nas suas falas um certo pessimismo em relação a isso e, até mesmo, o 

desejo de buscar, assim que possível, outra alternativa de moradia. 

CTI”, disse ela. Afirmou que a violência é freqüente na área, tanto nas dependências das torres 
como no entorno. Este último caso foi de ferimento à bala. 
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            Tomada das duas “torres gêmeas”, a partir da Rua Conselheiro
              Rocha, bem próximo à estação Santa Efigênia, do metrô. 
              Foto: Ulysses da Cunha Baggio (08/07/2005).

  
  Detalhe da fachada de uma das “torres”, na Rua Clorita, n.100.
  Foto: Ulysses da Cunha Baggio (08/07/2005).
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Pois bem, isso posto, explica-se que o sentido da “privatização” do espaço 

anteriormente aludida não está referenciado propriamente pela propriedade, mas 

no uso cotidiano do espaço, pelo qual ele é apropriado por agentes sociais que 

trazem em suas vidas a experiência de uma esfera privada íntima, que de certo 

modo se exterioriza pelos domínios do espaço público. Trata-se, neste sentido, de 

uma apropriação na qual o corpo, com sua relação mais imediata e efetiva com o 

lugar,  opera  um  papel  primordial,  uma  vez  que  esta  apropriação  traduz  a 

dimensão do espaço enquanto espaço vivido, com fluxos e ritmos referenciados 

ao humano, o qual não necessariamente se anula em função da velocidade da 

técnica e das dinâmicas do capital  frequentemente a ela associadas, podendo 

mesmo “escapar”  delas. Acerca disso, Ana Fani A. Carlos argumenta o seguinte:

Os percursos realizados pelos habitantes ligam o lugar de domicílio aos 
lugares  de  lazer,  de  comunicação,  mas  o  importante  é  que  essas 
mediações espaciais são ordenadas segundo as propriedades do tempo 
vivido. Um mesmo trajeto convoca o privado e o público, o individual e o  
coletivo, o necessário e o gratuito. Enfim o ato de caminhar é intermediário  
e  parece banal  –  é  uma prática  preciosa  porque  pouco ocultada  pelas 
representações  abstratas;  ela  deixa  ver  como  a  vida  do  habitante  é  
petrificada de sensações muito imediatas e de ações interrompidas. São as 
relações que criam o sentido dos “lugares”  da metrópole.  Isto porque o  
lugar  só  pode  ser  compreendido  em  suas  referências,  que  não  são 
específicas  de  uma  função  ou  de  uma  forma,  mas  produzidas  por  um 
conjunto de sentidos, impressos pelo uso.64

    
O uso cotidiano do lugar, sobretudo nos casos em que houver incidência de 

práticas sócio-espaciais marcadas por relações mais diretas e regulares com o 

lugar,  e  pelo  lugar,  estabelece  uma  relação  inseparável  entre  apropriação  do 

espaço e territorialidade, em que pese na análise da sua dimensão e extensão os 

limites  ou  restrições  à  apropriação  espacial  na  contemporaneidade  capitalista, 

advertindo-se, contudo, que as noções de limite e restrição relativas a ela não 

significa, pelo meu entendimento, necessariamente a sua impossibilidade, a sua 

não-realização absoluta. Trata-se, portanto, de se pensar as formas possíveis de 

apropriação no contexto do mundo atual, quando as contradições potencializadas 

do capitalismo em crise, açulam e induzem dinamismos, entre os quais, e mais 

especificamente, na relação sociedade/espaço. Isto é,

64 CARLOS, Ana Fani A. O Lugar no/do Mundo. São Paulo: Hucitec, 1996. p.22.
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Apropriação  possível  que  define  territorialidades,  isto  é,  espaços 
apropriados,  preenchidos de sentidos e significados sociais e individuais  
para  determinados  sujeitos,  sujeitos  esses  que,  assim,  denotam  as 
territorialidades.65

A  questão  relativa  à  apropriação  do  espaço  e  à  formação  da(s) 

territorialidade(s)  no  âmbito  do  cotidiano  capitalista,  sobretudo  na 

contemporaneidade, encerra dificuldades e interrogações na sua análise, entre as 

quais a da conformação de uma ambigüidade entre o real e a sua representação. 

Ademais,  a  própria  noção  do  que  se  entende  por  representação  é  bastante 

polêmica,  oscilando  desde  interpretações  que  a  consideram  uma  ilusão,  uma 

quimera, isto é, uma expressão descolada do real, ou ainda, uma situação não 

verdadeira, até leituras que a tomam como parte integrante e formativa do próprio 

real, havendo ainda compreensões menos polarizadas que a situam num universo 

intermediário,  ou seja,  um misto  de  real  e  de  sua figuração.66 Trata-se,  neste 

trabalho, de operar esta categoria, a representação,  numa perspectiva geográfica, 

ou talvez, sócio-espacial, por intermédio da(s) territorialidade(s), uma vez que ela 

também se coloca como crítica.

Enquanto uma  práxis inscrita no  social argumento que a apropriação e a 

formação da territorialidade, embora restringidas no curso do desenvolvimento da 

modernidade, encerra potencialidades que indagam sua dimensão e seu alcance 

nos tempos hodiernos, precipuamente as potencialidades inscritas no bojo das 

práxis de caráter inventivo, as quais não devem ser confundidas com as práxis 

estritamente  repetitivas.67 Se,  no  âmbito  do  social  engendram-se  fronteiras  e 

limites, estes limites não são automáticos e absolutos, uma vez que o social é, por 

excelência, o universo relacional e comunicacional no qual emergem proposições 

de novas possibilidades e ações. O social estabelece, assim, 

65 DAMIANI,  Amélia  L.  “Geografia  política  e  novas  territorialidades”.  In:  PONTUSCKA,  Nídia  & 
OLIVEIRA, Ariovaldo U. de. (orgs.). Geografia em Perspectiva. São Paulo: Contexto, 2002. p.23. 
66 Existem  muitos  trabalhos  dedicados  ao  tema  das  representações,  mas  para  uma  visão 
abrangente e de boa qualidade sobre os debates em torno da questão recomendo o excelente 
trabalho  de:  CARDOSO,  Ciro  Flamarion  &  MALERBA,  Jurandir  (orgs.).  Representações: 
contribuição  a  um  debate  transdisciplinar.  Campinas:  Papirus,  2000.  Creio  ser  ainda  de 
fundamental  importância  o  polêmico trabalho de:  CHARTIER,  Roger.  A História  Cultural:  entre 
práticas e representações. Lisboa: Difel, 1990. 
67 Cf. LEFEBVRE, Henri. “Introduction”.  In:  Critique de la Vie Quotidienne.  (vol.1). Paris: Éditions 
l’Arche, 1958.
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Um  espaço  em  que  Eu  e  Outro  se  encontram,  exploram  identidades,  
constroem símbolos e expressam afetos. Nesse sentido, o social é também 
um espaço para transcender fronteiras institucionalizadas e para instituir  
novas fronteiras. A teoria das representações sociais deve ser explícita em 
sua concepção do social – ele não é uma variável independente; não é uma 
estrutura externa, não é uma influência.  O social  é a arena própria que 
constitui  a  dimensão objetiva  e  a  dimensão subjetiva  do  fenômeno das 
representações sociais. O jogo entre o subjetivo e o objetivo, e entre a ação  
e a reprodução, que constituem o social  está no centro do processo de 
formação das representações sociais.68

Ao  se  admitir  que  a  territorialidade  se  circunscreva  no  âmbito  da 

representação, portanto do discurso e da narrativa, há que se considerar o fato de 

que elas estão referenciadas no e pelo real, uma vez que o imaginário social não 

resulta do nada. Todavia, vale aqui o alerta cautelar de Ítalo Calvino: “(...) jamais 

se deve confundir uma cidade com o discurso que a descreve. Contudo, existe 

uma ligação  entre  eles”.69 O  imaginário  emerge  e  se  conforma  no  plano  das 

chamadas  realidades  intersubjetivas.  Neste  sentido,  pode-se  falar  que  a 

territorialidade  constitui  uma  expressão  espacial  intelectualmente  construída  a 

partir de referências da realidade, ainda que sejam tomadas como indesejadas ou 

como fontes de mal-estar e constrangimentos diversos. Não estariam as ações 

humanas norteadas pelas representações? Elas não modelam comportamentos, 

práticas sociais? Portanto, estaria, então, a territorialidade circunscrita aos limites 

de uma “realidade ilusória”, confinada tão somente no universo mental, intelectual, 

ou seria ela também parte da própria realidade? Ao integrar a esfera existencial, 

portanto, da vida, a territorialidade enquanto representação não seria ela própria 

parte da realidade? Penso que sim, até porque se vive também por meio delas, 

conquanto suas expressões possam apresentar variações no tempo e no espaço. 

O procedimento de apartá-las do real, ou tomá-las como uma espécie de “real 

distorcido”  conota  uma  concepção  científica  (ou,  talvez,  cientificista)  de 

objetividade, que condena o investigador a um tratamento cognitivo do objeto de 

conhecimento que faz dele uma expressão vazia e destituída de subjetividade.

As coisas objetivamente consideradas podem ter peso, volume, estrutura  
atômica e tudo aquilo que os instrumentos científicos conseguirão medir.  

68 JOVCHELOVITCH, Sandra.  Representações Sociais e Esfera Pública: a construção simbólica 
dos espaços públicos no Brasil. Petrópolis: Vozes, 2000. p.180 e 181.
69 CALVINO, Ítalo. As Cidades Invisíveis. São Paulo: Companhia das Letras, 1997. p.59.

189



Mas a subjetividade humana é soberana em seus domínios e não cede as 
suas prerrogativas. (...) A luminosidade vivida não reflete a luminosidade  
medida. Ninguém, é verdade, enxerga no escuro. Mas a luz que de fato  
importa e a luminosidade das coisas vistas (...) dependem muito do estado  
mental de quem vê.70

Ademais, as relações sociais não se restringem e tampouco se reduzem 

aos seus componentes físicos, materiais, conquanto se reconheça o peso que as 

materialidades exercem nas relações sociais. Neste sentido, o questionamento se 

apóia  no  pressuposto  de  que  o  mundo  e  a  realidade  do  mundo  não  estão 

constituídos por um conjunto fixo de objetos independentes do espírito, crença na 

qual se fundamentou, em parte, o projeto clássico da geografia. As práticas de uso 

do espaço e de suas apropriações são um fruto da imaginação, uma ilusão, um 

devaneio utópico? Tornado o espaço propriedade e mercadoria,  esta condição 

bloquearia  “automaticamente”  a  apropriação?  Para  ser  efetiva  e  “real”  a 

apropriação de um dado lugar há que se ter a sua posse, no sentido de se deter a 

sua propriedade? Nesta perspectiva a apropriação seria uma ilusão porque não 

conotaria uma grandeza passível de ser medida? Entendo que a apropriação e a 

territorialidade a ela vinculada, nas suas múltiplas e variadas expressões, podem 

ser percebidas de modo tão imediato como a propriedade. Como já sugerido neste 

trabalho,  tomar  o  território  em seu sentido  estritamente  material  é  por  demais 

simplificador,  conquanto  se  reconheça  a  importância  dessa  dimensão  e  a 

necessidade  de  sua  utilização  nas  análises  sócio-espaciais.  Partindo  desse 

pressuposto,  torna-se  necessário  e  oportuno  qualificar  melhor  a  idéia  de 

apropriação, valendo-me, para tanto, da reflexão de Rogério Haesbaert acerca da 

territorialização.  Apoiando-se  em  Henri  Lefebvre,  Haesbaert  observa  que  ele 

procedeu a uma distinção entre apropriação e dominação do espaço. Conforme o 

autor, Lefebvre adverte para o fato de que embora estas dimensões devessem 

aparecer associadas, juntas, elas também se tornaram separadas e contraditórias 

com o  desenvolvimento  do  capitalismo  e  do  seu  correspondente  processo  de 

acumulação,  em  que  a  posse,  no  sentido  da  propriedade,  serviu 

concomitantemente  como  uma  “condição”  e  um  “desvio”  da  atividade  de 

apropriação do espaço face às demandas e possibilidades dos diversos grupos 
70 GIANNETTI, Eduardo. Auto-Engano. Companhia das Letras: São Paulo, 1997. p.86. 
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que a realizam. Neste sentido, o conceito de apropriação de Lefebvre, segundo 

Haesbaert, comportaria duas dimensões, quais sejam: 

Um  processo  efetivo  de  territorialização,  que  reúne  uma  dimensão 
concreta,  de  caráter  predominantemente  ‘funcional’,  e  uma  dimensão 
simbólica  e  afetiva.  A  dominação  tende  a  originar  territórios  puramente  
utilitários  e  funcionais,  sem  que  um  verdadeiro  sentido  socialmente 
compartilhado e/ou  uma relação de identidade com o  espaço possa ter  
lugar.
Assim, associar ao controle físico ou à dominação ‘objetiva’ do espaço uma 
apropriação simbólica, mais subjetiva, implica discutir o território enquanto 
espaço simultaneamente dominado e apropriado, ou seja, sobre o qual se 
constrói não apenas um controle físico, mas também laços de identidade 
social.  Simplificadamente podemos dizer que, enquanto a dominação do 
espaço por um grupo ou classe traz como conseqüência um fortalecimento  
das  desigualdades  sociais,  a  apropriação  e  construção  de  identidades 
territoriais resultam num fortalecimento das diferenças entre grupos, o que,  
por sua vez, pode desencadear tanto uma segregação maior quanto um 
diálogo mais fecundo e enriquecedor.71 

Há  que  se  considerar,  ainda,  na  análise  da  apropriação  espacial  e  da 

correlata  constituição das territorialidades o fator  da  mobilidade/transitoriedade, 

uma  das  principais  marcas  da  cultura  espacial  hodierna,  bem  como  suas 

implicações na apropriação e na formação/ manutenção da territorialidade, haja 

vista que o esboroamento de relações sociais e, mais propriamente, de relações 

de  solidariedade  sob  a  vida  cotidiana  exercem forças  capazes  de  destruir  as 

territorialidades,  as  quais  se  manteriam  restritas  ao  nível  da  representação, 

portanto, do discurso, e não ao nível do real. Cabe, entretanto, indagar se o plano 

da representação e  do  discurso  está  apartado do real.  A  questão  nos  coloca 

diante da dimensão subjetiva do real, do imaginário, da significação, dos sentidos 

e  das  percepções  produzidas  pela  experiência  num  dado  universo  relacional. 

Nessa perspectiva, admite-se que a formação da territorialidade implica também o 

nível  da  representação,  estando  esta  amalgamada  àquela.  O  sentimento  de 

pertencimento, bem como o de compartilhamento a um dado lugar (ingredientes 

importantes na formação da territorialidade), envolve fatores diversos, bem como 

são  diversas  as  formas  pelas  quais  eles  se  realizam.  Mas  é  no  plano  da 

71 Cf.  HAESBAERT,  Rogério.  Territórios  Alternativos.  São  Paulo:  Contexto,  2002.  p.117-127, 
citação:  p.120  e  121.  Para  esta  análise  o  autor  se  fundamentou,  mais  especificamente, em: 
LEFEBVRE, Henri. La Production de l’Espace. Paris: Anthropos, 1986. 
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experiência  sócio-espacial  efetiva  –  real  -  que  eles  são  forjados.  Quando  se 

analisa os impactos que a modernidade capitalista provoca no território e, mais 

especificamente, nas relações de solidariedade, de sociabilidade num dado lugar, 

isto  não  significa  que  necessária  e  automaticamente  elas  pereçam,  ou  se 

transmutem necessariamente em relações alienadas, circunscritas a um universo 

de “cidadania caricatural”, muito embora se reconheça os impactos e os desafios 

que  pesam  sobre  a  cidadania  e  a  sua  realização  no  transcurso  de 

desenvolvimento  da  sociedade  capitalista  e  do  mundo  da  mercadoria.  Mas  é 

preciso,  como já assinalei  neste trabalho,  acautelar-se com as generalizações, 

com as posturas totalizantes e pretensamente certas. No âmbito da complexidade 

e da diversidade de relações próprias à vida moderna, a idéia de uma possível 

existência, ou mesmo da manutenção de uma condição sócio-espacial orientada 

para um amplo comunitarismo solidário me parece anacrônica, revelando-se tal 

condição mais propriamente como uma atitude nostálgica ou mesmo idealizada do 

mundo,  que  dificilmente  encontraria  condições  efetivas  de  realização  na 

contemporaneidade.  Os  dinamismos  da  vida  moderna,  aí  considerados  os  do 

próprio  capital  com  suas  forças  de  fragmentação/segmentação  sócio-espacial, 

estabelecem  perturbações  constantes  no  universo  da  formação  das 

territorialidades, cujas bases de sustentação flexibilizam e fragilizam-se, podendo 

mesmo se esboroar, mas também, é forçoso reconhecer, ser (re)criadas em novas 

bases  e  mesmo em outros  lugares.  Imaginar  que  este  movimento  só  encerre 

perdas constitui uma redução ao plano da sua interpretação. Não se trata de uma 

situação em detrimento da outra (leitura reducionista derivada de uma concepção 

binária  de movimento da realidade),  mas ambas se desenvolvendo ao mesmo 

tempo, apesar do incontestável “mal estar” reinante da modernidade capitalista. 

A situação verificada em Santa Tereza é indicativa de que o movimento 

proeminente do valor de troca no universo espaço-temporal não é absoluto, ou 

suficiente  a  ponto  de  estabelecer  um  território  árido  no  qual  o  uso  e  as 

territorialidades vinculadas a ele sejam banidos ou qualitativamente conformados 

em expressões sócio-espaciais da alienação,  do espaço reificado.  Ela sinaliza, 

assim,  para  os  limites  deste  movimento  e  as  brechas  que  se  abrem  às 
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possibilidades do uso e da apropriação. O capital pode até conformar o todo, mas 

não é tudo.
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