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RESUMO 

A inquieta��o que d� origem a este trabalho parte do reconhecimento da enorme dist�ncia 
entre as propostas de espa�os p�blicos pelo planejamento urbano contempor�neo e a sua 
apropria��o cotidiana. Acredita-se que as pr�ticas cotidianas nos espa�os p�blicos s�o, na 
verdade, possibilidades de resist�ncia, que promovem uma experi�ncia rica e constituem 
mem�ria. Com objetivo de revelar as mesmas, estabelece-se como objeto de estudo a 
Regional de Venda Nova, localizada no munic�pio de Belo Horizonte. Essa escolha se deve ao 
seu processo de adensamento caracter�stico de periferia e pela reformula��o de seus espa�os 
p�blicos, ao longo do tempo, por projetos de revitaliza��o urbana e pela proposta da Opera��o 
Urbana Consorciada que atinge a regi�o, denominada OUC ACLO. Tais interven��es 
propiciam a valoriza��o da terra e asseguram a rentabilidade e liquidez dos capitais, 
promovendo segrega��o espacial e gentrifica��o. Focalizando experi�ncia e mem�ria, 
procura-se desvelar as apropria��es dos praticantes ordin�rios da cidade, como outra maneira 
de ocupar o espa�o a partir de t�ticas de resist�ncia. Para isso, algumas considera��es sobre a 
produ��o do espa�o urbano se fizeram necess�rias: (1) o cen�rio socioecon�mico, o mercado 
mundial de cidades e o planejamento urbano contempor�neo; (2) o empobrecimento da 
experi�ncia e a conforma��o de espa�os pacificados; (3) a experi�ncia e a mem�ria e (4) a 
conforma��o de espa�os da diferen�a, da intera��o e pr�tica social. Reconhecer a relev�ncia 
das apropria��es cotidianas que acontecem em Venda Nova permitiu a apreens�o de outra 
cidade, a cidade real, praticada e repleta de experi�ncia. 

Palavras-chave: Experi�ncia; Mem�ria; Planejamento Urbano; Resist�ncia. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

The concern that gives rise to this work starts with recognizing the existence of an enormous 
distance between contemporary urban planning's proposals for public spaces and the daily 
appropriation of these ones. It is thought that practices in public spaces are possibilities of 
resistance, and that they promote a rich experience and constitutes memory. For revealing 
these practices, it is chosen as the object of study the Regional Venda Nova, located at the city 
of Belo Horizonte because of its characteristic periphery' formation process and the public 
spacesÕ reformulation that happened over time by urban revitalization's projects and by the 
urban program recently adopted called OUC ACLO. Such interventions are propitious for the 
valorisation of land and ensure the profitability and liquidity of capital, promoting spatial 
segregation and gentrification. Focusing on experience and memory, the proposal is to reveal 
the city's ordinary practices appropriations, as another way of occupying space from as 
resistance tactics. For this purpose, some considerations about the urban spaceÔs production 
became necessary: (1) the socioeconomic scenario, the citiesÕ world market and the 
contemporary urban planning; (2) the experienceÕ impoverishment and the pacified spacesÔs 
conformation; (3) the experience and memory and (4) the spaces of differenceÕ conformation, 
interaction and social practice. Recognizing the relevance of the daily appropriations that 
happen in Venda Nova allowed the apprehension of another city, the real city, practiced and 
full of experience. 

Keywords: Experience; Memory; Urban Planning; Resistance 
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1 INTRODU�ÌO 

Essa pesquisa surge de indaga��es a respeito da produ��o do espa�o urbano contempor�neo, 

relativas �s grandes obras de reestrutura��o urbana pelas quais a cidade de Belo Horizonte 

vem passando e que t�m como fruto espa�os p�blicos empobrecidos de experi�ncia e 

mem�ria. Neste contexto, desvela-se a enorme dist�ncia entre as propostas para a cidade e a 

pr�tica real. Por outro lado, investigam-se as apropria��es cotidianas criativas como 

possibilidades de resist�ncia ao padr�o e � ordem impostos. Essa resist�ncia promove uma 

experi�ncia rica, capaz de constituir mem�ria. 

Prop�e-se, como estudo de caso, a Regional de Venda Nova: um lugar existente desde as 

primeiras ocupa��es do interior brasileiro, no s�c. XVIII, e que esteve, desde ent�o, 

geograficamente � margem dos n�cleos urbanos a que pertenceu. Este � um lugar que possui 

ocupa��o t�pica de �reas perif�ricas e onde aconteceram v�rias interven��es urbanas, ao longo 

do seu processo de ocupa��o, incluindo uma das mais recentes e impactantes delas, a 

Opera��o Urbana Consorciada Ant�nio Carlos Leste Oeste (OUC ACLO). 

Explorando essa regional, comp�e-se uma an�lise de car�ter interdisciplinar a partir do 

planejamento urbano - na medida em que aborda o processo de mundializa��o, 

financeririza��o das cidades e a apreens�o desses pelo planejamento - e a partir da 

antropologia urbana e da filosofia Ð na medida em que discute as pr�ticas sociais no espa�o 

por uma perspectiva da experi�ncia e da mem�ria que promovem outra maneira de ser e fazer 

o espa�o. 

O foco, portanto, est� na identifica��o de determinadas experi�ncias sociais, de intera��o e 

inven��o do espa�o p�blico, ou seja, na rela��o rica e complexa cotidiana do ser humano com 

a cidade, assumindo que ela acontece atrav�s da experi�ncia e da mem�ria. Desta forma, este 

trabalho transitar� entre as teorias de Milton Santos, Henri L�f�bvre e Michel De Certeau, 

articuladas por autores que as discutem do ponto de vista urbano, antropol�gico e filos�fico. 

Al�m disso, faz parte da proposta uma breve discuss�o sobre o cen�rio socioecon�mico 

contempor�neo e o planejamento urbano com o objetivo de respaldar o entendimento do 

processo de valoriza��o da terra, da segrega��o socioespacial e da constitui��o de espa�os 

p�blicos espetacularizados e gentrificados. 
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Ser�o especialmente confrontadas as condi��es desses espa�os p�blicos espetacularizados - e 

sua situa��o de pacifica��o, homogeneiza��o e padroniza��o -, com a aliena��o �s quest�es e 

for�as presentes nas cidades e o consequente empobrecimento da experi�ncia socioespacial. 

Desta forma, os objetivos espec�ficos desta pesquisa consistem na constru��o de um estudo 

cr�tico da arquitetura e urbanismo, a partir de seu papel de cooptador das rela��es e for�as 

presentes na cidade, e na possibilidade delas contribu�rem para a melhoria das propostas dos 

profissionais para o espa�o urbano, principalmente o p�blico, visando esta constru��o para 

todos, mais democr�tica e igualit�ria. 

Para o desenvolvimento do exposto acima, prop�e-se a estrutura do trabalho dividida em 3 

cap�tulos, com os assuntos e discuss�es distribu�dos da seguinte forma: Cap�tulo 2 Ð 

premissas conceituais: trata-se de uma base te�rica e cr�tica necess�ria ao entendimento da 

produ��o do espa�o urbano contempor�neo. Primeiramente, ser�o expostas considera��es 

sobre o cen�rio socioecon�mico e o planejamento urbano que s�o alicerces para o 

entendimento do empobrecimento das rela��es, das pr�ticas urbanas e mem�ria. Em seguida, 

foca-se na import�ncia da experi�ncia. Por fim, apresentam-se defini��es de conceitos de 

mem�ria, sob a perspectiva da continuidade e da deriva��o da experi�ncia pass�vel de ser 

transmitida. A import�ncia da mem�ria � vista como arma para o resgate das in�meras formas 

criativas de apropria��o do espa�o urbano no cotidiano que rompem com o imposto e com o 

espet�culo exterior � vida praticada. 

O cap�tulo 3 consiste na apresenta��o das condi��es existentes e preexistentes da regional de 

Venda Nova com o intuito de contextualiz�-la com o processo de ocupa��o que acontece 

sempre � margem dos n�cleos urbanos pr�ximos. Para isto, a regi�o � analisada a partir dos 

aspectos socioecon�micos, aspectos de paisagem urbana, aspectos f�sicos e ambientais e 

aspectos hist�ricos. Essa an�lise se faz necess�ria para o entendimento da regional como uma 

ocupa��o t�pica de periferia com s�rios problemas ambientais, de segrega��o socioespacial e 

de infraestrutura urbana. 

Venda Nova � atualmente uma regional de Belo Horizonte, criada em 1973. Ela se localiza na 

por��o norte dessa cidade e constitui seu principal vetor de crescimento, conforme apresenta a 

figura 1. A regi�o pertenceu primeiramente � Comarca de Sabar� e depois aos munic�pios de 

Santa Luzia, Campanh� (atual distrito de Justin�polis, Ribeir�o das Neves) e Belo Horizonte.  
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Figura 1- Localiza��o Regional Venda Nova Ð Belo Horizonte 

 

Fonte: arquivo da autora 

Nessa figura de localiza��o, est� demarcada a �rea central da cidade de Belo Horizonte, 

definida pelo limite da Avenida do Contorno. H� tamb�m a demarca��o das principais vias de 

acesso do centro de Belo Horizonte � regional estudada Ð Avenida Presidente Ant�nio Carlos, 

Avenida Cristiano Machado e Pedro I. J� a Rodovia MG-10, d� acesso aos munic�pios 

vizinhos que comp�em, a norte, a Regi�o metropolitana de Belo Horizonte. 

Em seguida, no cap�tulo 4, em uma aproxima��o entre teoria e pr�tica, o trabalho dedica-se � 

apreens�o das pr�ticas cotidianas de resist�ncia que acontecem em Venda Nova na contram�o 

do espa�o proposto pelo planejamento urbano. Apresentam-se essas pr�ticas por uma 

perspectiva dos praticantes ordin�rios e comuns da cidade que resistem e inventam 

cotidianamente o espa�o. Entre eles, est�o os ambulantes, os moradores errantes, homens 

lentos que permanecem � revelia do desenvolvimento, adensamento e da acelera��o 

contempor�nea. 

Como encerramento, recuperam-se as principais discuss�es apresentadas ao longo do trabalho 

e estabelecem-se algumas considera��es finais sobre a possibilidade de cria��o de outro 
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espa�o urbano, incluindo a perspectiva dos profissionais arquitetos e urbanistas, que � 

constitu�do por uma experi�ncia rica de cidade e que nos revela um poss�vel caminho para que 

se possa ter uma cidade pensada por e para todos, abrindo espa�o para futuras investiga��es. 

2 PREMISSAS CONCEITUAIS 

Este cap�tulo procura estabelecer uma an�lise te�rica e conceitual para o entendimento da 

inquieta��o que deu origem a esse trabalho: a enorme dist�ncia entre as propostas de espa�os 

p�blicos pelo planejamento urbano contempor�neo e a sua apropria��o cotidiana, a partir de 

pr�ticas de resist�ncia que s�o possibilidades de resist�ncia, que promovem uma experi�ncia 

rica e que constituem mem�ria. 

Procurou-se construir um roteiro explorat�rio com o intuito de investigar os pressupostos do 

planejamento urbano que geraram o empobrecimento da experi�ncia urbana e a redu��o da 

import�ncia da mem�ria. Esses pressupostos acabam por promover desterritorializa��es, 

gentrifica��o e segrega��es socioespaciais. 

Desta forma, o primeiro subcap�tulo apresenta considera��es preliminares, abordando a 

produ��o do espa�o urbano contempor�neo, em um cen�rio de ascens�o de processos sociais, 

econ�micos e pol�ticos neoliberais e a constru��o de um espa�o mundial e de um mercado de 

cidades. Al�m disso, associa as a��es do planejamento urbano contempor�neo e o 

empobrecimento da experi�ncia urbana e da mem�ria. 

Postas as considera��es preliminares, o segundo subcap�tulo conceitua experi�ncia e mem�ria 

a partir de apropria��es cotidianas que possuem alto grau de inventividade e criatividade e 

que representam uma nova postura e maneira de rea��o e combate � passividade e � 

padroniza��o dos espa�os p�blicos.  

Retomando os termos Òespa�os luminososÓ utilizado por Milton Santos (1996) e Òespa�os 

abstratosÓ utilizado por Henri L�f�bvre (2000), designa-se os espa�os p�blicos 

contempor�neos como espa�os globalmente homogeneizados. Em contrapartida, retoma-se os 

termos Òespa�os opacosÓ (SANTOS, 1996) e espa�os ÒdiferenciaisÓ (L�FéBVRE, 2000) 

vislumbrando como a cidade � produzida na pr�tica por Òhabitantes ordin�riosÓ (DE 

CERTEAU, 1996) que criam um outro espa�o: de resist�ncia e de diferen�a, imbu�dos de 

conflitos.  
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Esses habitantes inventam outra forma de fazer e ser a cidade. Sua apropria��o cotidiana 

estabelece uma rela��o complexa, diversa e dissensual com o espa�o e possibilita a 

constitui��o da mem�ria por sua Òfaculdade de intercambiar experi�nciasÓ (BENJAMIN, 

1994, p. 198). Essa mem�ria � din�mica e est� associada � narra��o e � transmiss�o da 

experi�ncia de pessoa a pessoa.  

2.1 A produ��o do espa�o urbano contempor�neo 

Neste subcap�tulo, retoma-se o cen�rio da produ��o do espa�o urbano a partir da condi��o de 

uma pol�tica neoliberal. Essa condi��o aponta contradi��es no planejamento urbano 

contempor�neo que intensificam a desigualdade e segrega��o social e espacial e t�m como 

resultante o processo de periferiza��o.  

As consequ�ncias do neoliberalismo para a produ��o do espa�o urbano estabelecem o 

primeiro ponto de partida para o entendimento das citadas inquieta��es que fizeram surgir 

esse trabalho. Dessa forma, o significado da produ��o dos espa�os p�blicos contempor�neos � 

um esclarecimento necess�rio para a compreens�o das din�micas e for�as presentes nas 

cidades. Isso requer o entendimento, de forma sint�tica, mas n�o reducionista, do atual 

contexto neoliberal global que, por seu modo de produ��o, implica no uso da cidade, por 

interesses empresariais, como mercadoria. Como apontado por Carlos Vainer (2013), a l�gica 

capitalista promove uma cidade gerida como empresa e Òos governos concedem aos 

empres�rios o poder de dirigi-lasÓ (VAINER, 2013, p. 80).  

2.1.1 Cen�rio socioecon�mico e do planejamento urbano  

O cen�rio socioecon�mico e pol�tico mundial contempor�neo remonta � constitui��o do 

chamado neoliberalismo, nas d�cadas de 1970 e 1980, que possu�a o objetivo de ampliar e 

explorar um mercado globalizado atrav�s da livre circula��o de capital e do desmonte das 

atribui��es do Estado para o controle do setor privado.  

Nos �ltimos anos, v�rias produ��es cient�ficas t�m focado na reflex�o e an�lise dos impactos 

socioespaciais causados pela transforma��o econ�mica do neoliberalismo e pela crise do 

Estado do Bem-Estar que est� em curso. Essas discuss�es evidenciam o fato dessa estrutura 

socioecon�mica ter intensificado a diferencia��o social e entre espa�os mais e menos 

valorizados, ou seja, a tend�ncia � polariza��o da estrutura social.  
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De acordo com LAGO (2015), a diversidade social e a complexidade de distribui��o espacial 

continuam crescendo, e estudos mostram que a segrega��o social tem sido intensificada. 

Nos espa�os mais burgueses, um ter�o dos espa�os oper�rios sofreu o 
processo de gentrification (aumento de categorias m�dias e superiores). A 
quest�o, portanto, n�o parece ser o grau, mas o padr�o ou escala da segrega��o 
atualmente em evid�ncia. Grandes �reas socialmente homog�neas tendem a 
fragmentar-se em microespa�os excludentes (LAGO, 2015, p. 15). 

Da transforma��o econ�mica e do incha�o urbano ocorrido no Brasil, desde o s�culo XX, por 

causa da industrializa��o e da divis�o internacional do trabalho (SANTOS, 2009), decorrem 

problemas urbanos que impulsionaram a popula��o a buscar melhorias de qualidade de vida. 

Especialmente no final do s�culo, a luta pela redemocratiza��o do pa�s fortaleceu movimentos 

sociais que estabeleceram um intenso debate sobre as quest�es urbanas. Esse debate culmina 

na elabora��o de uma complexa legisla��o urban�stica (planos diretores municipais), 

proporcionando a normatiza��o da lei federal Estatuto da Cidade (2001) como determina��o 

dos artigos 182 e 183 da Constitui��o Federal (1988).  

Essas transforma��es no planejamento das cidades s�o marcos para o estabelecimento de uma 

pol�tica nacional de ÒDesenvolvimento UrbanoÓ que valorizou e tornou poss�vel a gest�o 

democr�tica, contemplando a participa��o da popula��o e de v�rios segmentos da sociedade 

na Òformula��o, execu��o e acompanhamento de planos, programas e projetos de 

desenvolvimento urbanoÓ (BRASIL, 2001, Art. 2¼, inciso II). 

Paralelamente a essas conquistas, transforma��es nas pol�ticas urbanas provocaram, no 

planejamento urbano, a extrema valoriza��o da propriedade individual e a financeiriza��o da 

terra urbana. Al�m disso, causaram acumula��o de capital financeiro e intensificaram as 

desigualdades sociais e econ�micas, atingindo as pessoas menos favorecidas e mais 

vulner�veis (ROLNIK, 2015). 

Nesse contexto, o avan�o do neoliberalismo (e das desigualdades sociais) acentuou a 

mercantiliza��o e privatiza��o do espa�o e acabou por promover uma contradi��o entre a 

condi��o do planejamento urbano, que pressup�e, de acordo com a legisla��o urban�stica, 

participa��o da sociedade, e a realidade de impossibilidade de tomada de decis�o coletiva 

sobre o espa�o e da pr�pria experi�ncia da vida nas cidades. 

Em prol desse desenvolvimento urbano, as premissas para elabora��o dos projetos urbanos 

passaram a se pautar no estudo sistem�tico do espa�o, identificando problemas e 
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estabelecendo diretrizes para sua solu��o. Aliando quest�es t�cnicas e legais, criou-se um 

distanciamento entre as estrat�gias e premissas do planejamento urbano e as reais condi��es 

de pr�tica cotidiana efetiva da produ��o do espa�o. Isso porque falhas no processo de 

participa��o da sociedade nas decis�es inerentes � produ��o do espa�o fizeram com que o 

planejamento urbano promovesse tomadas de decis�o de Òcima para baixoÓ.  

Esse distanciamento pode ser percebido no contraste confirmado por indicativos que mostram 

que grande parte da popula��o brasileira habita o espa�o de maneira irregular perante a 

legisla��o e utiliza a autoconstru��o. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estat�stica (IBGE) 

j� aponta para o crescimento da cidade ilegal, ou de acordo com a classifica��o desse �rg�o: a 

expans�o da moradia subnormal, desde as d�cadas de 1970 e 1980. Em pesquisa recente, o 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) revelou que os servi�os de um profissional 

urbanista foram utilizados por menos de 15% da popula��o que realizou alguma obra em 

im�veis residenciais (CAU/BR, DATAFOLHA, 2015), o que corrobora com a condi��o de 

irregularidade t�cnica e legal da cidade. 

Essa situa��o � intensificada quando se analisa a produ��o de espa�os p�blicos na qual se 

acentua a inefici�ncia participativa na tomada de decis�o coletiva por equipamentos e obras 

de infraestrutura, refor�ando a contradi��o entre o planejamento urbano e a produ��o real da 

cidade.  

Um dos exemplos dessa contradi��o est� na maneira como � utilizado um instrumento 

presente no Estatuto da Cidade (2001), a chamada Opera��o Urbana consorciada (OUC). Esse 

instrumento passou a ser utilizado como justificativa para a implanta��o de grandes obras de 

melhorias urbanas. Ao envolver setores p�blicos e investidores privados, o planejamento 

acaba por absorver uma l�gica eminentemente capitalista, visando o ordenamento do espa�o 

urbano com objetivo de sedimentar as possibilidades para a realiza��o do mercado. A respeito 

da OUC, diz esse Estatuto: 

Considera-se opera��o urbana consorciada o conjunto de interven��es e 
medidas coordenadas pelo Poder Publico municipal, com a participa��o dos 
propriet�rios, moradores, usu�rios permanentes e investidores privados, com o 
objetivo de alcan�ar em uma �rea transforma��es urban�sticas estruturais, 
melhorias sociais e a valoriza��o ambiental. (BRASIL, 2001, Art. 32, ¤ 1¼).  

A OUC foi proposta, no Estatuto da Cidade, como um instrumento que pressup�e 

neutralidade por viabilizar pol�ticas p�blicas, por prever a participa��o social e a recupera��o 

da mais-valia da terra. Apesar disso, na pr�tica, o que ocorre � o investimento p�blico inicial 
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em obras urbanas que valorizam determinada �rea antecipadamente para que ela seja atrativa 

aos investidores privados, tendo como resultado a concentra��o de renda e a intensifica��o da 

segrega��o espacial, social e ambiental. 

Nessa perspectiva, as OUC`s promovem a financeiriza��o dos espa�os, pela ado��o de 

megaprojetos de reestrutura��o urbana e de concess�o de servi�os coletivos, afastadas da 

realidade da vida cotidiana do lugar e alinhadas a uma necessidade de evolu��o e 

desenvolvimento local e global que promovem gentrifica��o.  

Na abertura do semin�rio ÒO Direito � Cidade no contexto da mercantiliza��o do urbano no 

BrasilÓ on-line 1, Rolnik (2016) avalia essa situa��o: 

Temos visto no Brasil exemplos desse processo, como � o caso do Rio de 
Janeiro no projeto Porto Maravilha, a maior parceria p�blico-privada do pa�s. 
Nesse caso, vimos o Mercado prescindindo do Estado para fazer pol�tica. As 
empresas elaboraram o projeto e o Estado entrou para fazer a media��o e 
construir as normativas de regula��o do projeto; da� o cons�rcio tem acesso ao 
fundo p�blico e executa a obra. Podemos chamar isso de democracia direta do 
capital, uma met�fora para dizer que a nossa ideia de democracia direta caiu, e 
quem est� executando isso � o Mercado, ao desqualificar o Estado e os 
partidos pol�ticos (ROLNIK, 2016). 

Esses exemplos de interven��es urbanas fazem parte das inquieta��es desse trabalho no que 

diz respeito ao lugar escolhido para estudo, Venda Nova: a reformula��o de espa�os p�blicos 

atrav�s da OUC chamada OUC Ant�nio Carlos/Pedro I Ð Leste-Oeste (OUC ACLO) assegura 

a rentabilidade e liquidez dos capitais, elevando o valor da terra e promovendo segrega��o e 

gentrifica��o.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

1
 observatoriodasmetropoles.net. Acesso em 19 de abril de 2017. 
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Figura 2: OUC ACLO Ð çrea de abrang�ncia 

 

Fonte: SMAPU/PBH, 2013. Adaptado pela autora, 2017. 

A OUC ACLO consiste em uma opera��o que atinge 99 bairros, incluindo bairros de Venda 

Nova, e alguns dos principais eixos vi�rios da cidade de Belo Horizonte, entre eles, a Avenida 

Pedro I e a Avenida Cristiano Machado, que s�o as principais vias e acesso � regional 

estudada. Trata-se de um conjunto de propostas ao longo dos corredores vi�rios que visa, 

principalmente: 

Um melhor aproveitamento da infraestrutura instalada no local, especialmente 
o sistema de transporte, associado � reestrutura��o urbana no entorno imediato 
do eixo. Esta reestrutura��o dever� incrementar a qualidade ambiental e 
urban�stica da �rea. (BELO HORIZONTE, OUC-ACLO, 2015, p. 23) 

A partir dessas propostas, foram implantadas obras na regional que afetaram drasticamente a 

din�mica e a vida cotidiana local.  

Em estudo recente sobre as cidades brasileiras, Lago (2015) tem como base o paralelismo 

entre a crise econ�mica e suas pol�ticas recessivas e as transforma��es no espa�o urbano 

atrav�s da expans�o dos assentamentos populares e a emerg�ncia de formas de segrega��o 

espacial baseadas na ocupa��o de prec�rias periferias gerando: 
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um padr�o de urbaniza��o perif�rico, a partir da d�cada de 1970, para explicar 
a particularidade da metropoliza��o brasileira resultante da combina��o entre 
a moderniza��o da economia, com o consequente aumento da produtividade, e 
as formas extremas de explora��o da classe trabalhadora. Nesse modelo de 
crescimento, estabeleceu-se, via interven��o do Estado, um crescimento 
urbano segregador e excludente (LAGO, 2015, p. 24). 

Erm�nia Maricato (2003), acerca do processo de periferiza��o e desigualdade socioespacial, 

esclarece: 

No final do s�culo XX, algumas d�cadas depois, a imagem das cidades 
brasileiras parece estar associada � viol�ncia, polui��o das �guas e do ar, 
crian�a desamparada, tr�fego ca�tico, enchentes, entre outros in�meros males. 
As oportunidades que de fato havia nas primeiras d�cadas do s�culo XX para 
a popula��o imigrante e depois para a popula��o migrante (inser��o 
econ�mica e melhora de vida) parecem quase extintas. A extens�o das 
periferias urbanas (a partir dos anos de 1980 as periferias crescem mais do que 
os n�cleos ou munic�pios centrais nas metr�poles) tem sua express�o mais 
concreta na segrega��o espacial ou ambiental configurando imensas regi�es 

nas quais a pobreza � homogeneamente disseminada. Pela primeira vez na 
hist�ria do pa�s registram-se extensas �reas de concentra��o de pobreza, a qual 
se apresentava relativamente esparsa nas zonas rurais antes do processo de 
urbaniza��o. A alta densidade de ocupa��o do solo e a exclus�o social 
representam uma situa��o in�dita. (MARICATO, 2003, p. 152). 

O processo de periferiza��o acontece pela exclus�o social que pode ser mensurada e 

averiguada nos �ndices de ilegalidade, informalidade e irregularidade e em dados 

socioecon�micos de renda, escolaridade, entre outros. Mas, mais do que a mensura��o da 

exclus�o, a caracteriza��o da pobreza deve ser pensada a partir da aus�ncia da possibilidade 

de ter e ser na cidade. Isso remete aos principais problemas para a pr�tica de um direito - o 

direito � cidade (L�FéBVRE, 2001). A marca das periferias brasileiras n�o � somente a 

enorme presen�a de moradias prec�rias, mas principalmente a inefic�cia ou inexist�ncia de 

espa�os p�blicos como potencialidades de encontro, de diferen�a e de experi�ncia criativa.  

Neste contexto, o planejamento urbano contempor�neo refor�a a desigualdade socioespacial 

pelo contrassenso entre os projetos urbanos e a vida cotidiana que segue ocupando, 

apropriando e adaptando os espa�os da cidade. Essa condi��o Ð cidade planejada x cidade 

apropriada Ð � central para o entendimento das inquieta��es desse trabalho.  

2.1.2 O mercado mundial de cidades  

A reflex�o sobre a maneira como tem sido pensado o planejamento urbano parte da presen�a 

de um mercado mundial de cidades. Para Sanchez (2001), esse mercado se d� a partir de uma 

Òorienta��o estrat�gica comum nas pol�ticas urbanas, voltada para a venda das cidades 
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simultaneamente nas escalas global, nacional, regional e local.Ó (SANCHEZ, 2001, p. 246). A 

transforma��o de cidades em mercadorias tem sido estrat�gica para a reprodu��o de uma 

economia e mercado globais e para a constru��o de um espa�o mundial. 

Santos (2014) aborda o espa�o mundializado, por uma perspectiva global-local, como o lugar 

da reprodu��o do capital onde os projetos locais est�o cada vez mais sujeitos a 

constrangimentos e implica��es de natureza mundial. Segundo ele, cada fra��o de espa�o 

local das cidades est� submetida e possui um papel e valor para a totalidade.  

Ao mesmo tempo, � justamente por este processo de mundializa��o dos fatos e rela��es 

sociais, pol�ticas, econ�micas e a possibilidade de se discutir conceitos universais, nos quais 

todas as coisas est�o ligadas �s demais por uma infinidade de conex�es, que se torna poss�vel 

a an�lise do local:  

Quanto mais os lugares se mundializam, mais se tornam singulares e 
espec�ficos, isto �, �nicos. Isto se deve � especializa��o desenfreada dos 
elementos do espa�o Ð homens, firmas, institui��es, meio ambiente -, � 
dissocia��o sempre crescente dos processos e subprocessos necess�rios a uma 
maior acumula��o de capital, � multiplica��o das a��es que fazem do espa�o 
um campo de for�as multidirecionais e multicomplexas, onde cada lugar � 
extremamente distinto do outro, mas tamb�m claramente ligado a todos os 
demais por um nexo �nico, dado pelas for�as motrizes do modo de 
acumula��o hegemonicamente universal (SANTOS, 2014, p. 38). 

H� uma conex�o direta e complementar e as a��es locais interferem diretamente no global. 

Com isto, todos os lugares do mundo ganham um novo papel, mais aberto e automaticamente 

mais influenci�vel. De acordo com Santos (2014), quanto mais os processos de produ��o se 

tornam globais, mais a produ��o regional se especializa. Estudar e entender uma regi�o requer 

cada vez mais a compreens�o de rela��es globais: pol�tica, econ�mica, cultural e social. 

Esse espa�o mundial requer, como visto no item 2.1.1, projetos de renova��o urbana que 

passam a acontecer, principalmente a partir da d�cada de 1990, a partir de associa��es entre o 

poder p�blico e o privado, confirmando que o espa�o das cidades se privatiza, se realiza 

enquanto mercadoria e que esse processo de privatiza��o acontece em diferentes escalas. 

Sanchez (2001) diz que: 

A estrat�gia global encontra uma nova din�mica para a reprodu��o do 
capitalismo: a constru��o da cidade-mercadoria que, sob o poder pol�tico do 
estado e das coaliz�es econ�micas com interesses localizados, perfila-se 
atrav�s dos processos de renova��o urbana, como exig�ncia da economia 
competitiva, e atrav�s da constru��o de imagem para vend�-la, de um modo de 
inseri-la no mercado. Como mercadoria especial, envolve estrat�gias 
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especiais: s�o produzidas representa��es que obedecem a uma determinada 
vis�o de mundo, s�o constru�das imagens-s�ntese sobre a cidade e s�o criados 
discursos referentes � cidade, encontrando na m�dia e nas pol�ticas de city 
marketing importantes instrumentos de difus�o e afirma��o. As representa��es 
do espa�o, contribuem, pela media��o do pol�tico, nos processos de 
interven��o espacial para renova��o urbana (SANCHEZ, 2001, p.246). 

Entre as an�lises desenvolvidas por alguns autores a respeito da cidade mercadoria, Carlos B. 

Vainer (2000) esclarece que o planejamento esteve entre os modelos de planejamento urbano 

que v�m se difundindo inspirado no Òplanejamento empresarial e estrat�gicoÓ. Ele diz que 

esse, por uma perspectiva de seus defensores, deve ser adotado pelos governos locais em 

raz�o das cidades estarem submetidas �s mesmas condi��es e desafios que as empresas. 

Tamb�m observa que o debate sobre a quest�o urbana migrou do Òcrescimento desordenado, 

reprodu��o da for�a de trabalho, equipamentos de consumo coletivo, movimentos sociais 

urbanos, racionaliza��o do uso do soloÓ (VAINER, 2000, p. 76) para uma nova condi��o 

central: a competitividade urbana pelo investimento de capital, pela capacidade de atra��o de 

ind�strias e neg�cios, pelo pre�o e qualidade de servi�os e pela for�a de trabalho qualificada. 

Vainer (2000) evidencia que as a��es no espa�o, consequ�ncias do pensamento da cidade 

enquanto local de competitividade, produzem um espa�o urbano, apropriado por interesses 

empresariais que requerem a extin��o de conflitos e do uso pol�tico do espa�o como lugar de 

exerc�cio de cidadania.  

Tamb�m acerca da produ��o de cidades mercadorias, Ribeiro, A. (2012), diz que o 

neoliberalismo, enquanto capitalismo financeiro e cognitivo, trata de conhecimento, de 

especula��o e de uma financeiriza��o veloz. Ele impacta diretamente as cidades, de maneira 

intensa e veloz, pela intensifica��o da segrega��o espacial. Ele � �vido por recursos, 

inova��es, nichos de oportunidade e lucro e Òexplode hoje em contradi��es e em crises 

sociaisÓ (RIBEIRO, A. 2012, p. 6). 

Considera-se, assim, que o Estado utiliza recursos p�blicos para resguardar a posi��o de 

economias e que o planejamento urbano funciona como instrumento produtor da cidade 

mercadoria e dos consensos.  

Em Ribeiro, A. (2012) vemos a diferen�a entre Òterrit�rio de a��o estrat�gicaÓ e o Òterrit�rio 

usadoÓ, conceito formulado por Santos (1996). O espa�o urbano enquanto a��o estrat�gica do 

capital � a:  
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... forma dominante de exerc�cio do poder, que cola a leitura do espa�o ao 
vis�vel e ao imediato, que cola a sociedade ali, esse territ�rio � o antag�nico 
do territ�rio usado. O territ�rio usado destaca a vida rela��es, destaca como 
conceito o espa�o banal, o espa�o que � de todos, e n�o apenas dos atores 
dominantes. Esse o territ�rio usado. Milton Santos (SANTOS, 1996) foi muito 
sagaz em perceber que essa categoria procura reinscrever o territ�rio na 
problem�tica relacional do espa�o. Porque o espa�o � relacional, � da vida de 
rela��es. O problema est� em que o territ�rio corta a vida de rela��es e 
materializa, de imediato, a experi�ncia coletiva. Isso � uma redu��o da 
problem�tica do espa�o, uma redu��o que traz consigo uma redu��o dos 
sentidos da a��o. Em vez de ser a a��o social, que pode ser espont�nea, 
dirigida de uma forma direta aos valores culturais (como diria Max Weber, 
uma a��o que pode carregar tradi��es culturais) Ñ em vez de ser isso, � uma 
a��o estrat�gica de um territ�rio e num territ�rio que � vazio de rela��es 
(RIBEIRO, 2012, p.6).  

Entende-se que o territ�rio vazio de rela��es parte do uso consensual do espa�o urbano, que o 

reduz � a��o estrat�gica capitalista, � produ��o de imagens de sedu��o pela mercadoria. Al�m 

disso, requer rendi��o total das pessoas, ou seja, passividade em detrimento das possibilidades 

do espa�o como a��o social relacional que requer espontaneidade e � Òdirigida de maneira 

direta aos valores culturaisÓ (RIBEIRO, A. 2012, p. 6). 

Refor�ando essa quest�o, P�ter Hall (1995) enfatiza que a realidade urbana contempor�nea � 

�nica: gest�es s�o empresariadas, vendem cidades e produzem espa�os urbanos 

espetacularizados e padronizados. As cidades se traduzem pelas estrat�gias espaciais de 

padroniza��o que legitimam os interesses globais e a forma��o de um mercado global de 

cidades. Rolnik (2016) explica: 

Vimos, nos �ltimos anos, o Estado atuando somente em benef�cio dos 
interesses do mercado, temos assim uma mimese Estado-Mercado. E a quest�o 
urbana est� no cora��o dessa crise, j� que � a principal fronteira de amplia��o 
e ac�mulo do capital contempor�neo (ROLNIK, 2016, p.). 

Em suma, uma das considera��es conceituais desse trabalho parte da l�gica de produ��o de 

cidades cada vez mais competitivas e do processo de globaliza��o no qual todos os lugares 

est�o sujeitos �s necessidades do processo produtivo do sistema neoliberal. A mundializa��o 

do espa�o urbano revela distin��es geogr�ficas e hierarquias nas quais a vantagem econ�mica 

� ditada pelos lugares mais rent�veis. Em cada lugar, a possibilidade de se estabelecer em 

fun��o de suas vantagens econ�micas se amplia, visto que o capital � mundial e a cidade � 

mercadoria. Essa condi��o pressup�e a produ��o de espa�os, enquanto consumo, cada vez 

mais homog�neos, padronizados e pacificados.  
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2.1.3 O empobrecimento da experi�ncia urbana 

Ficamos pobres. Abandonamos, uma a uma, todas as pe�as do patrim�nio 
humano, tivemos que empenh�-las muitas vezes a um cent�simo do seu valor 
para recebermos em troca a moeda mi�da do ÒatualÓ (BENJAMIN, 2012, p. 
128). 

Atrav�s da hierarquiza��o espacial, que acontece desde a escala global at� a local, as 

vantagens econ�micas proporcionadas por determinados n�cleos urbanos promovem a 

desigualdade espacial e intensificam a desigualdade social. O processo de periferiza��o revela 

isso e � uma das possibilidades de entendimento da falta de investimento em determinadas 

�reas da cidade e a manuten��o de sua condi��o �s margens do desenvolvimento de n�cleos e 

�reas urbanas mais atrativos. De acordo com Vainer, 

Poder-se-ia explorar um pouco mais a maneira como a transforma��o da 
cidade em mercadoria (de luxo) repercute no olhar lan�ado sobre a pobreza. A 
transfigura��o da pobreza em ambiente foi explicitamente formulada pelos 
catal�es, quando inclu�ram no que chamam de entorno social "o peso da 
pobreza". Os pobres s�o entorno ou ambiente pela simples raz�o de que n�o se 
constituem, nem os aut�ctones, nem os virtuais in1igrames, em demanda 
solv�vel. Em todos os n�veis, tanto do ponto de vista concreto 
(infra-estruturas, subs�dios, favores fiscais, apoios institucionais e financeiros 
de todos os tipos) quanto do ponto de vista da imagem, n�o resta d�vida: a 
mercadoria-cidade tem um p�blico consumidor muito espec�fico e qualificado  
(VAINER, 2000, p.79). 

A produ��o dos espa�os, no territ�rio urbano, alinha-se � gest�o da cidade globalizada, 

esvazia o espa�o de possibilidade de intera��o social e tem como consequ�ncia direta o 

empobrecimento da experi�ncia urbana dos habitantes. 

O esvaziamento reflexivo dos espa�os p�blicos impede seu uso potente e cr�tico para a 

constru��o da cidadania e para o empoderamento de seus habitantes. Nesse sentido, Maricato 

(2001) explica o desconhecimento das for�as e interesses que regem as cidades por meio do 

termo Òanalfabetismo urban�sticoÓ. Segundo ela, grande parte da popula��o brasileira vive 

alienada das quest�es e realidades urbanas, o que potencializa a n�o participa��o e o 

empobrecimento da experi�ncia espacial.  

Nesse sentido, as propostas para o espa�o p�blico contempor�neo n�o s� reduzem a 

capacidade cr�tica dos habitantes da cidade, em detrimento do que deveria ser um espa�o do 

comum, imbu�do de conflitos, como tamb�m refor�am a aliena��o, segrega��o espacial e a 

marginaliza��o, eliminando a possibilidade de uma cidade pensada e constru�da por e para 

todos. 
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O papel do planejamento urbano contempor�neo seria o de criar imagens e de estar a servi�o 

do marketing pol�tico. As cidades tornaram-se outdoors, imagens espetaculares, imagens sem 

corpos, espa�os desencarnados e de consensos. Paola Berenstein Jacques (2010) reafirma isso: 

Dentro da mesma l�gica espetacular, baseada na cria��o de imagens e 
constru��o de consensos urbanos, os espa�os p�blicos contempor�neos, assim 
como a cultura, s�o vistos como estrat�gicos para a constru��o e a promo��o 
de imagens de marca consensuais de cidades, ou seja, s�o pensados enquanto 
pe�as publicit�rias, para consumo imediato. Os atuais projetos urbanos 
contempor�neos s�o realizados no mundo inteiro segundo uma mesma 
estrat�gia: homogeneizadora, espetacular e consensual. Estes projetos buscam 
transformar os espa�os p�blicos em cen�rios, espa�os desencarnados, fachadas 
sem corpo: pura imagem publicit�ria. As cidades cenogr�ficas 
contempor�neas est�o cada dia mais padronizadas e uniformizadas, s�o 
espa�os pacificados, aparentemente destitu�dos de seus conflitos inerentes, dos 
desacordos e dos desentendimentos, ou seja, s�o espa�os apol�ticos 
(JACQUES, 2010, p. 108). 

Essa condi��o acaba por moldar tanto indiv�duos e coletividades que se Òauto-identificam 

pelo consumo ostensivo de estilos e lealdade a todo tipo de marcaÓ quanto Òo sistema 

altamente concentrado dos provedores desses produtos t�o intang�veis quanto fabulosamente 

lucrativosÓ (ARANTES, 2000, p. 16). 

Em conson�ncia com as considera��es colocadas acima e completando-as com outra 

perspectiva, Benjamin (1994) pontua que as a��es da experi�ncia est�o em baixa. Ele associa 

essa baixa � quase extin��o da arte de narrar. Para ele, a perda da capacidade de narra��o 

reflete a priva��o da faculdade de intercambiar experi�ncias (BENJAMIN, 1994, p. 198), e 

estamos mais pobres em experi�ncia comunic�vel. 

A narrativa pressup�e uma sabedoria pela experi�ncia, seja vinda de terras estranhas e 

distantes (caso do viajante que tem muito a narrar), seja do homem comum de um lugar que 

narra suas hist�rias e tradi��es (BENJAMIN, 1994, p.198). Nesse sentido, a perda da narra��o 

e da sabedoria promove tamb�m a perda da experi�ncia.  

A informa��o j� nos chega acompanhada de explica��o, da mesma forma que o espa�o nos j� 

nos chega pronto, r�gido, organizado e funcional. De acordo com Benjamin, metade da arte 

narrativa est� em evitar explica��es. O homem seria livre para interpretar a hist�ria como 

quiser, e com isso o epis�dio narrado atinge uma amplitude que n�o existe na informa��o 

(BENJAMIN, 1994, p. 203). Assim tamb�m � a experi�ncia do homem com o espa�o, ela � 

empobrecida quando imposta de Òcima para baixoÓ, quando abreviada e reduzida, quando n�o 

representa nada de inesperado. 
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Portanto, a partir da cidade enquanto mercadoria, da aliena��o da sociedade no que diz 

respeito �s for�as e quest�es nela presentes e do processo de elabora��o de projetos urbanos, 

h� o esvaziamento e empobrecimento da experi�ncia urbana contempor�nea. 

2.2 Experi�ncia e mem�ria 

2.2.1 Experi�ncia 

A cidade � o local privilegiado do conflito, onde h� uma intensifica��o de est�mulos nervosos 

exteriores e interiores. A presen�a de singularidades, criatividade e manifesta��es culturais, 

respons�veis pela complexidade e intensidade da vida p�blica, � a condi��o central para que 

possa haver uma pr�tica social extensiva. Da mesma forma, as no��es de cidadania urbana 

t�m as grandes cidades como objeto de reivindica��es e manifesta��es por direitos e 

denunciam injusti�as e privil�gios historicamente enraizados nos costumes e ordenamento. A 

import�ncia dessa vida p�blica, ent�o, revela a pot�ncia para o empoderamento e a 

inaliena��o do homem. 

Os espa�os p�blicos, pr�prios para o homem manifestar seus sentidos e afetos e estabelecer 

uma escrita espacial de suas a��es, transforma��es e mem�rias est�o imbricados de for�as de 

capitais que aniquilam a apropria��o humana por uma experi�ncia intensa e rica na cidade, 

pois, como argumentado no item 2.1, � no espa�o p�blico que se intensifica a constru��o de 

cen�rios atrav�s de grandes reestrutura��es urbanas espetaculares e homogeneizadoras.  

A essa condi��o vazia, Welsc2 (1996 citado por CASTRIOTA, 2012) acrescenta uma an�lise 

sobre a presen�a de um super-esteticismo: 

Na sua descri��o ir�nica, as cidades estariam sofrendo uma esp�cie de 
facelifting, interven��o cir�rgica est�tica, que atingiria igualmente os centros 
hist�ricos, as antigas �reas industriais ou degradadas das cidades e mesmo as 
novas periferias que se formavam, n�o escapando desse boom estetizante nem 
as pedras do cal�amento das ruas, nem as ma�anetas das portas. ÒSe 
pudessemÓ, conclui, Òas sociedades industriais ocidentais avan�adas 
transformariam in tot� o meio-ambiente urbano, industrial e natural num 
cen�rio hiperest�ticoÓ (WELSCH, 1996, p. 10 apud CASTRIOTA, 2012, p. 
48). 

                                                             
2
 CASTRIOTA, Leonardo Barci. Walter Benjamin e as cidades: choque, viv�ncia e mem�ria. A Cor das Letras: 
Revista do Departamento de Letras e Artes da Universidade Estadual de Feira de Santana. Ñ N. 1 (1997). - 
Feira de Santana: UEFS, 1997-. v. ; il., 21,5 cm. Anual. 
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Essa condi��o, segundo Castriota (2012), remonta � necessidade da vida contempor�nea em 

se ter cada vez mais viv�ncias. A viv�ncia, na perspectiva de Benjaminiana, contrap�e-se � 

experi�ncia. Benjamin (1994) coloca a experi�ncia (Erfahrung) como pertencente ao 

cotidiano que � transmitido por cada gera��o atrav�s da narra��o e que se associa ao seu 

tempo lento caracter�stico. J� a viv�ncia (Erlebnis) designa uma experi�ncia individual e 

solit�ria, baseada no conhecimento mais do que no relato, na instantaneidade e na repeti��o. 

Tal fato o vincula ao modo de vida nas cidades atuais.  

O tecer lento da narrativa, em seu ritmo org�nico, permite que se depositem as 
camadas da experi�ncia - contribuindo tamb�m decisivamente para a 
memoriza��o, para a integra��o do narrado na experi�ncia do ouvinte -, 
naquela vai predominar o ritmo mec�nico, febril da multiplicidade de choques 
na multid�o. Usando uma imagem baudelaireana, Benjamin utiliza-se da 
figura do jogador, para apresentar a viv�ncia moderna do tempo: um tempo 
infernal, de repeti��o e de reitera��o do sempre-igual (CASTRIOTA, 2012, p. 
48). 

Essa experi�ncia est� vinculada ao fazer com o pr�prio corpo, ao fazer artesanal, assim como 

a narrativa � um of�cio manual (BENJAMIN, 1994, p. 205). Ela � estranha � t�cnica cient�fica 

e � pr�xima do saber artesanal.  Partindo dessas considera��es, entende-se que a experi�ncia 

que se liga ao tempo, o tempo lento, desconecta-se das condi��es atuais dos habitantes 

alienados, adestrados e inanimados das cidades. 

Certeau (1996) considera, como experi�ncia, a capacidade dos sujeitos sociais de romperem 

ou se insinuarem contra a ordem imposta. Ele apreende as manifesta��es presentes no 

dia-a-dia como inven��es cotidianas. Por isso, pr�tica e cotidiano, em Certeau (1996), est�o 

intimamente relacionadas e se caracterizam por Òast�cias sutisÓ e Òt�ticas de resist�nciaÓ que 

fissuram a ordem. Essa pr�tica conecta-se a outro grupo de habitantes marginais � sociedade: 

eles s�o praticantes ordin�rios, lentos e errantes que, por suas pr�ticas narradas no espa�o, 

permitem interpreta��es diversas deles. Essa abertura e amplifica��o garante sua perman�ncia 

e a constitui��o da mem�ria. 

A valoriza��o da inventividade e intelig�ncia do mais fraco faz Certeau (1996) dedicar-se ao 

Òhomem ordin�rioÓ, ao Òher�i comum e an�nimoÓ e o leva a narrar Òpr�ticas comunsÓ e Òartes 

de fazerÓ opera��es astuciosas. A experi�ncia enquanto pr�tica se estabelece mais uma vez 

aqui, associada � narra��o. Diz ele: 

[...] A uma produ��o racionalizada, expansionista al�m de centralizada, 
barulhenta e espetacular, corresponde outra produ��o, qualificada de 
ÔconsumoÕ: esta � astuciosa, � dispersa, mas ao mesmo tempo ela se insinua 
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ubiquamente, silenciosa e quase invis�vel, pois n�o se faz notar com produtos 
pr�prios, mas nas maneiras de empregar  os produtos impostos por uma ordem 
econ�mica dominante. (CERTEAU, 1996, p. 39). 

O consumo a que se refere aplica-se ao consumo dos espa�os, vistos como produtos impostos, 

com uma liberdade inventiva que os altera, resistindo, sobrevivendo �s imposi��es e 

invertendo sua l�gica pelas t�ticas de experi�ncia cotidiana, as quais podem ser Òutilizadas, 

manipuladas e alteradasÓ. 

2.2.2 Uma outra cidade e um outro sujeito de a��o 

Em continuidade a Certeau (1996), Ribeiro, A. (2009) destaca a necessidade de uma nova 

postura da sociedade para que se possa combater as redu��es e abstra��es da vida 

contempor�nea. Segundo ela, � preciso cartografar as a��es cotidianas de uma: 

[...] sociedade que se desdobra em todas as dire��es: inventa mil formas de se 
manifestar e de sobreviver, e inventa tamb�m espa�os p�blicos, cria esfera 
p�blica, faz mil e uma coisas impressionantes. � uma sociedade muit�ssimo 
ativa, mas � lida de uma forma terrivelmente simplificadora, e segundo uma 
ret�rica negativista, ou ent�o segundo a ret�rica daqueles que se apresentam 
como grande sabedores dos anseios da sociedade, e assim nem se d�o ao 
trabalho de escut�-la, preferem simplificar tremendamente a realidade da qual 
posam de tradutores, no que agem muito mal, pois simplificar uma realidade 
complexa resulta sempre em aumentar os riscos sociais (RIBEIRO, 2009, p.).  

Essa descri��o aponta para a exist�ncia de uma outra cidade onde coexistem as diferen�as e 

onde acontece o dissenso. Santos (1996) apresenta a ideia de que, em uma mesma cidade, 

existem dois tipos de espa�os distintos: espa�os luminosos e espa�os opacos. Esses se 

diferenciariam pela maneira como s�o praticados pelas pessoas. 

Os espa�os luminosos s�o os espa�os pacificados, padronizados, homog�neos, gentrificados e 

espetaculares, onde a vida acontece de forma passiva, superficial e impessoal. S�o os espa�os 

empobrecidos de experi�ncia, como vimos no item 2.1.3, implantados como espa�os de 

produ��o, consumo e reprodu��o do capitalismo. As a��es humanas nesses espa�os estariam 

mais pr�ximas da viv�ncia do que da experi�ncia, na perspectiva posta por Benjamin (2009). 

Por outro lado, os espa�os opacos se caracterizam por Òespa�os do aproximativo e da 

criatividadeÓ (SANTOS, 1996). Em uma descri��o ir�nica, Santos (1996) diz que essas s�o 

�reas n�o dotadas das Òvirtualidades dos espa�os espetacularesÓ. Como espa�os da 

criatividade, pressup�em novas maneiras, ativas e ricas, de a��o no espa�o. 
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Em conson�ncia com o que aponta Ribeiro, A. (2012), esse � o espa�o do an�nimo e do 

errante. � tamb�m o espa�o da a��o social que pressup�e sujeitos eventuais.  

S�o sujeitos da sua pr�pria a��o, e que na verdade est�o nas ruas, s�o as 
pessoas que est�o nas ruas, falando, acontecendo, dizendo, agindo, fazendo. � 
a essa � a cartografia da a��o que me refiro. Queremos saber dessa cartografia, 
dessas outras cartografias dos territ�rios usados, de maneira a resistir ao 
apagamento da vida de rela��es, o qual cada vez mais, eu acho, vai ser a 
forma dominante, a forma hegem�nica de ver e de ler as rela��es entre a 
sociedade e o Estado (RIBEIRO, A. 2012, p.).  

Em detrimento das a��es pacificadas e da super-estetiza��o dos espa�os luminosos, acontece 

a experi�ncia que possibilita uma cartografia dos que fazem a cidade e est�o na contram�o, 

constituindo uma ruptura da apatia corporal. Aproximando com a teoria de Benjamin (2009), 

os espa�os opacos acontecem quando h� uma experi�ncia n�o superficial e reduzida.  

Essa experi�ncia � proporcionada por, como chamou Certeau (1996, p. 171), Òpraticantes 

ordin�rios da cidadeÓ. Eles alteram a l�gica fundamental dos espa�os consensuais atrav�s da 

apropria��o cotidiana. A sua pr�tica inesperada � fruto de uma densa experi�ncia com a 

cidade que possibilita sua reinven��o. Elas estabelecem tra�os e geram mem�ria, rompem 

com o espa�o pr�-estabelecido. Al�m disso, s�o intuitivas e representam uma pot�ncia para a 

consci�ncia do comum e para a promo��o de transforma��o social.  

Ainda nesta perspectiva, � poss�vel tra�ar um paralelo entre L�f�bvre (2013) e Santos (1996). 

L�f�bvre conceitua os espa�os luminosos como Òespa�os abstratosÓ. De acordo com sua 

teoria, os espa�os abstratos s�o os planificados e normatizados, onde opera a l�gica do espa�o 

pensado pelo urbanista de ordena��o e domina��o, que gera isolamento e empobrecimento da 

experi�ncia. Por outro lado, praticantes ordin�rios, usando o pr�prio espa�o abstrato, 

inventam-no e o transformam-no. Valendo-se de ast�cias, apropriam o espa�o contrariando a 

sua l�gica primeira. Esses habitantes resistem, Òreapropiando o espa�o para um uso diferenteÓ 

(L�FéBVRE, 2013, p. 215). 

Assim, os espa�os opacos e abstratos, experi�ncia dos praticantes ordin�rios ao sabor das 

maneiras diferentes, inesperadas e criativas de perceber e apreender, promovem outras 

sensa��es corporais no atual contexto de reprodu��o cenogr�fica. Existiria, assim, uma outra 

cidade, lugar de encontro da diversidade humana, onde coexistiriam as diferen�as e as 

complexidades inerentes � sociedade contempor�nea que revelaria resist�ncia ao imposto. A 

experi�ncia quando aplicada, produz um novo espa�o. 
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2.2.3 Mem�ria 

A cidade contempor�nea pressup�e um espa�o onde as pessoas estabele�am v�nculos e 

integra��o social pelo interesse de mercado de consumo, ou seja, pelas rela��es de troca. Na 

medida em que o conv�vio social requer o conhecimento do peculiar, dos variantes 

individuais, a vida social objetiva da cidade valoriza e intensifica a falta de v�nculo mais 

�ntimo entre as pessoas. 

Por outro lado, a alta oferta de est�mulos; a agita��o, a acelera��o e a exposi��o a situa��es 

variadas na cidade fazem com que o homem se empenhe cada vez mais na elabora��o de suas 

particularidades como forma de preservar sua ess�ncia. Assim, o espa�o urbano deveria ser o 

lugar dos diferentes e da integra��o social, mas, de fato, � refletor de processos promotores de 

invisibilidades e de anula��o das possibilidades de intera��o entre as pessoas.  

A essa condi��o se soma a promo��o do anonimato. Nessa perspectiva, Ribeiro, A. e 

Louren�o (2001) dizem: 

O anonimato se inscreve nestes processos como uma Òmancha de �leoÓ de 
limites indefinidos, expressando a fragiliza��o dos v�nculos e redes sociais 
que constroem a pessoa sem que surjam as condi��es societ�rias de afirma��o 
do indiv�duo aut�nomo, com possibilidades de escolha dos valores que 
orientar�o a sua luta por afirma��o social plena. Assim, se h� crise da 
modernidade, h�, tamb�m, crise dos projetos de moderniza��o, inclusive dos 
ide�rios que orientaram expectativas de transforma��o social geradas em torno 
da consolida��o do capitalismo nas sociedades perif�ricas (RIBEIRO, A.; 
LOUREN�O, 2001, p. 120) 

Ribeiro e Louren�o (2009) consideram radicais as condi��es que levam ao anonimato, como 

exclus�o, desconsidera��o e invisibilidade total de indiv�duos da sociedade. Nessa discuss�o, 

apontam que o anonimato � promovido por Òmecanismos reprodutores de an�nimosÓ e que 

devemos resistir Ò�s formas de controle e enfraquecimento, t�o atuais, da intera��o social, dos 

gestos espont�neos e da descoberta, sempre ousada, de infinitos outrosÓ (RIBEIRO, A.; 

LOUREN�O, 2001, p.118).  

A fragiliza��o da vida social � consequ�ncia de intera��es sociais cada vez mais r�pidas, 

superficiais e descart�veis, que n�o permitem trocas, compreens�o e a absor��o necess�ria 

para serem transmitidas. Por outro lado, para se constituir a mem�ria � necess�rio o registro 

da experi�ncia que acumulamos dos lugares que passamos e vivemos (Benjamin, 2009).  
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Dessa primeira considera��o, extrai-se uma conceitua��o importante para esse trabalho: o 

enfraquecimento da intera��o social provoca empobrecimento de experi�ncia e impossibilita a 

narra��o e transmiss�o. Dessa forma, a mem�ria estaria fragilizada, posto que uma 

experi�ncia urbana rica da vida cotidiana pressup�e uma dupla afeta��o: do homem ao espa�o 

e do espa�o ao homem, ao ponto de se inscreverem um no outro. 

O verdadeiro m�todo de tornar as coisas presentes � represent�-las em nosso 
espa�o (e n�o nos representar no espa�o delas). (Assim procede o 
colecionador e tamb�m a anedota.) As coisas, assim representadas, n�o 
admitem uma constru��o mediadora a partir de Ògrandes contextosÓ/ Tamb�m 
a contempla��o de grandes coisas do passado Ð a catedral de Chartres, o 
templo de Paestum Ð (caso ela seja bem sucedida) consiste, na verdade, em 
acolh�-las em nosso espa�o. N�o somos n�s que nos transportamos para 
dentro delas, elas � que adentram a nossa vida. (BENJAMIN, 2009, p. 240). 

Para entender o espa�o urbano deve-se consider�-lo n�o s� como o lugar onde as pessoas 

vivem e trabalham, mas onde elas se relacionam e se afetam. Essa � uma no��o primordial 

para a possibilidade de uma nova forma de sensibilidade. 

Nora (1993) diz que a mem�ria � formada pela pr�tica social e est� em constante 

transforma��o. Em suas palavras: 

Se habit�ssemos ainda nossa mem�ria n�o ter�amos necessidade de lhe 
consagrar lugares. N�o haveria lugares porque n�o haveria mem�ria 
transportada pela hist�ria. Cada gesto, at� o mais cotidiano, seria vivido como 
a repeti��o religiosa daquilo que sempre se fez, uma identifica��o carnal do 
ato e do sentido, desde que haja rastro, dist�ncia, media��o n�o estamos mais 
dentro da verdadeira mem�ria, mas dentro da hist�ria (NORA, 1993, p.8-9).  

Ele refor�a a ideia de mem�ria como processo em constante transforma��o e evolu��o 

cont�nua. Para Nora (1993), essa � produzida pela vida cotidiana e, portanto, � sempre 

atualizada, est� em forma��o e se funde com a forma��o humana, a partir de sua experi�ncia 

cotidiana na cidade. 

Em rela��o ao tempo, L�f�bvre (2013) pontua que o espa�o � produzido e concebido atrav�s 

da aplica��o da experi�ncia. Essa experi�ncia, vinculada � passagem do tempo, � a 

experi�ncia da mem�ria, fundada no tempo da vida cotidiana.  

Em outra perspectiva, Benjamin (1994) pontua que a rela��o entre o ouvinte e o narrador � 

determinada pelo Òinteresse em conservar o que foi narradoÓ (BENJAMIM, 1994, P. 210). 

Al�m disso, ele diz que a abrang�ncia da mem�ria funda a cadeia da tradi��o que � 

transmitida de gera��o em gera��o.  
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Considerando essas teorias, � poss�vel afirmar que a apropria��o criativa cotidiana da cidade 

seria a maneira de narrar a mem�ria derivada da pr�tica social, pass�vel de interesse em 

conservar, aproximando-se da experi�ncia, uma experi�ncia de mem�ria. 

A mem�ria seria a experi�ncia aplicada na apropria��o cotidiana, uma arma para resgate da 

experi�ncia dos habitantes. Recuperar as in�meras formas criativas de apropria��o do espa�o 

urbano no cotidiano rompe com o imposto, com o espet�culo exterior � vida real.  

Santos (1994) considera que o espa�o geogr�fico est� imbricado do tempo. Ele seria uma 

categoria espacial-temporal, na qual o estabelecimento de uma periodiza��o permite a 

identifica��o do que � novo. Diz ele: 

[...] o espa�o tem um papel privilegiado, uma vez que ele cristaliza os 
momentos anteriores e � o lugar de encontro entre esse passado e o futuro, 
mediante as rela��es sociais do presente que nele se realizam (SANTOS, 
1994, p. 122). 

O espa�o se transforma e � adaptado a partir de formas preexistentes que ora se alteram, ora 

permanecem. Seria a apropria��o cotidiana do espa�o que possibilitaria a perman�ncia das 

a��es no espa�o ao longo do tempo. O espa�o-tempo � a condi��o para a realiza��o da vida, 

que permanece, atrav�s do uso, pelas a��es do passado que se atualizam e refletem o 

significado da vida social.  

Nesse sentido, o espa�o-tempo tem como liga��o direta a experi�ncia da mem�ria que se 

transforma em paisagem, incorporando as a��es da vida cotidiana, o que sugere a necessidade 

de uma nova abordagem para o espa�o. Sob essa perspectiva, a mem�ria � tratada enquanto 

sobreposi��o espacial. 

Essa sobreposi��o pressup�e a heterogeneidade das culturas, que rearticulam e tecem a 

cidade, na qual passado e presente se encontram no espa�o-tempo.  Nesse sentido, os espa�os 

p�blicos s�o lugares de mem�ria. 

Halbwachs (2006) apresenta a no��o de tempo, entendido como recorda��o de um dado 

momento, inserindo a possibilidade se reviver uma lembran�a. Acerca da rela��o entre a 

no��o de tempo e localiza��o temporal de um fato, Halbwachs escreve: 

[...] n�o deixa de ser verdade que, em grande n�mero de casos, encontramos a 
imagem de um fato passado ao percorrermos o contexto do tempo Ð mas, para 
isso, � preciso que o tempo seja apropriado para enquadrar as lembran�as. 
(HALBWACHS, 2006, p. 125). 
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A associa��o espa�o-tempo reflete o preenchimento dos espa�os p�blicos, atrav�s das a��es 

humanas, das lembran�as e das experi�ncias compartilhadas. Essas experi�ncias acontecem 

pelas narrativas das pr�ticas cotidianas que registram, por contatos individuais, a mem�ria.  

A import�ncia da valoriza��o da mem�ria est� na presen�a da pr�tica urbana, na presen�a do 

sujeito da a��o, capaz de expor, ver, ouvir e transmitir; capaz de construir um novo presente. 

A busca por uma nova maneira de fazer a cidade passa pelo resgate da mem�ria, transformada 

continuamente, nos gestos, modos e a��es dos praticantes criativos. 

2.2.4 Um breve alinhamento com a �rea de estudo  

Os conceitos de experi�ncia e mem�ria e as discuss�es apresentadas sobre as possibilidades 

de entendimento do porqu� do empobrecimento dessa experi�ncia e dessa mem�ria s�o de 

fundamental import�ncia para o estudo dos espa�os p�blicos da regi�o de estudo.  

Al�m disso, eles permitem tamb�m que se possa vislumbrar o que ser� discutido e analisado 

no estudo de campo, a ser apresentado no cap�tulo 4. Nesse momento, alinham-se esses 

conceitos ao lugar. 

Acredita-se que, a partir da necessidade de observar e buscar novas formas de ocupar e fazer a 

cidade, pode-se entender como os espa�os p�blicos, no caso os de Venda Nova, s�o locais de 

apropria��o cotidiana ordin�ria por pr�ticas de resist�ncia, que aproximam das reais 

necessidades dos moradores da cidade e revelam a��es n�o alienadas, importantes de serem 

apreendidas e estudadas.  

Acredita-se, ainda, que essas pr�ticas de resist�ncias, como experi�ncia rica capaz de 

constituir mem�ria, podem ser uma chave para a��es do planejamento urbano que primem 

pela valoriza��o e considera��o do ordin�rio. Talvez seja essa uma maneira de romper com a 

corrente atual de defini��es do planejamento urbano. 

Como sequ�ncia did�tica, antes de apresentar os estudos e an�lises da ocupa��o dos espa�os 

p�blicos da Regional de Venda Nova, faz-se necess�rio uma breve contextualiza��o desse 

recorte de estudo. � o que se apresenta no cap�tulo a seguir.  
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3 VENDA NOVA Ð O LUGAR 

As considera��es conceituais apresentadas no cap�tulo anterior, ainda que pass�veis de serem 

compreendidas e aplicadas a v�rios centros urbanos, foram direcionadas, nesse trabalho, para 

a realidade da Regional de Venda Nova. Essa escolha se deu pela familiaridade da autora com 

as transforma��es e perman�ncias socioespaciais dessa regi�o, por ser uma forma��o 

perif�rica a Belo Horizonte e por contemplar interven��es urbanas e resist�ncias relevantes 

como estudo de caso para esse trabalho. 

O objetivo desse cap�tulo � apresentar, para delineamento do contexto, a regional de Venda 

Nova, sob o prisma socioecon�mico, f�sico, ambiental, de paisagem urbana e hist�rico como 

procedimento metodol�gico de investiga��o, buscando cumprir o conhecimento do objeto de 

estudo e respaldar a hip�tese de ser este um lugar de forma��o t�pica de periferia. 

Assim, para melhor entendimento dos mapas e para que fossem destacados os pontos mais 

importantes, � constante em todos eles que comp�em esse cap�tulo as seguintes informa��es, 

al�m do assunto espec�fico do item estudado: (1) o limite da Regional; (2) o bairro Centro de 

Venda Nova; (3) Os C�rregos Vilarinho e do Cap�o; (4) A rua Padre Pedro Pinto e a Avenida 

Vilarinho; (6) As vias MG 10, Avenida Cristiano Machado e Avenida Pedro I. 

O limite da Regional nos ajuda a localizar a regi�o na bacia, dentro da divis�o administrativa 

do munic�pio de Belo Horizonte e nos mapas de evolu��o de ocupa��o. A marca��o do bairro 

Centro de Venda Nova � importante por ser essa a ocupa��o mais antiga que possui v�rias 

perman�ncias, onde aconteceram grandes transforma��es e onde h� pr�ticas de resist�ncia que 

ser�o analisadas no cap�tulo 4. � uma �rea importante de ser analisada, tamb�m, � luz dos 

aspectos de ocupa��o e f�sicos-ambientais. 

O C�rrego do Vilarinho e o Cap�o pertencem � subbacia do Vilarinho. O C�rrego do 

Vilarinho � importante para a forma��o e ocupa��o da regi�o. Atualmente, ele est� canalizado 

sob a Avenida Vilarinho. O primeiro caminho formado pelos tropeiros e viajantes acontecia 

paralelo a este c�rrego e, hoje, corresponde � Rua Padre Pedro Pinto.  

O C�rrego do Cap�o � importante para esse trabalho por desaguar no C�rrego Vilarinho, por 

se encontrar em estado ambiental de degrada��o e por haver a��es cotidianas de resist�ncia 

para sua recupera��o ambiental. 
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As vias MG 10, Avenida Cristiano Machado e Avenida Pedro I s�o importantes por serem as 

principais vias de acesso � Regional. A seguir, a figura 3 mostra um mapa base com esses 

pontos marcados. 

Figura 3: Mapa base 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Adaptado pela autora, 2017. 
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3.1 Inser��o Regional  

A peculiaridade da forma��o dessa regional se deve � maneira como ela se origina, cresce e se 

transforma: � margem, n�o s� em rela��o ao munic�pio de Belo Horizonte, mas tamb�m em 

rela��o aos munic�pios aos quais est� pr�ximo e/ou faz limite: Sabar�, Santa Luzia, 

Vespasiano e Ribeir�o das Neves. Venda Nova j� pertenceu a Sabar� e Santa Luzia, e, 

atualmente, pertence a Belo Horizonte. 

Como dito, a Regional de Venda Nova est� inserida no munic�pio de Belo Horizonte, que se 

encontra localizado entre as coordenadas geogr�ficas de Latitude: -19.8157, Longitude: 

-43.954219¡ 48! 57" Sul, 43¡ 57! 15" Oeste. Esse munic�pio possui uma �rea total de 331,40 

km2 e est� dividido em 9 regionais. Faz limites geogr�ficos com os munic�pios de Ibirit�, 

Brumadinho, Nova Lima, Sabar�, Santa Luzia, Vespasiano, Ribeir�o das Neves e Contagem.  

A �rea de estudo se localiza na por��o norte desse munic�pio e � uma das suas regionais. 

Possui 41 bairros, conforme representa a Figura 4. De acordo com o Censo de 2010 do IBGE, 

a regional possui uma popula��o de 262.183 habitantes numa �rea de 28,30 km#.  

A seguir, � apresentada a figura 4 com a delimita��o f�sica dos 41 bairros da Regional de 

Venda Nova e a localiza��o dos principais pontos a serem estudados nesse trabalho.  

Alguns dos bairros surgiram por influ�ncia da implanta��o do complexo da Pampulha na 

d�cada de 50, da constru��o do Aeroporto e da base a�rea da Pampulha, s�o eles: o Jardim 

Leblon, o Copacabana e o C�u Azul. Por�m, a maior parte surgiu ap�s 1960, com a expans�o 

da periferia de Belo Horizonte, entre eles est�o: Santa M�nica, S�o Paulo, Lagoinha e Rio 

Branco. A figura 4 representa a divis�o administrativa das regionais de Belo Horizonte e 

apresenta em destaque os bairros de Venda Nova.  
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Figura 4: Bairros de Venda Nova 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Adaptado pela autora, 2017. 
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O bairro Centro de Venda Nova � o de forma��o mais antiga e representa a maior centralidade 

da regi�o. Ele se localiza na borda leste da Avenida Pedro I e se desenvolveu ao longo da Rua 

Padre Pedro Pinto e do C�rrego do Vilarinho.  

Venda Nova comp�e o Vetor Norte de crescimento da Regi�o Metropolitana de Belo 

Horizonte (RMBH). A cria��o desse vetor, como alguns bairros da regi�o, tamb�m se iniciou 

com implanta��o do complexo da Pampulha que trouxe dinamismo � regi�o a partir da 

abertura da Avenida Ant�nio Carlos e do estabelecimento de institui��es como o campus da 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Aeroporto da Pampulha, o est�dio de 

futebol Mineir�o, entre outros. 

A implanta��o do Vetor Norte da RMBH estabeleceu a aplica��o de programas e a��es que 

afetam diretamente Venda Nova, como a cria��o da Linha Verde (amplia��o da capacidade 

do eixo de liga��o vi�ria entre o centro de Belo Horizonte e o Aeroporto Internacional 

Tancredo Neves no munic�pio de Confins - ver figura 4); a duplica��o da Avenida Ant�nio 

Carlos e da rodovia LMG 806 (liga��o de Venda Nova com o munic�pio de Ribeir�o da 

Neves). Essa afeta��o se deu de v�rias formas: f�sica, social e econ�mica. Nesse trabalho, 

discute-se principalmente a transforma��o espacial que gerou desterritorializa��es e 

gentrifica��o, e, mais especificamente, como h� a��es cotidianas de resist�ncia que revelam 

novas maneiras de ocupar o espa�o. Essa an�lise ser� abordada no cap�tulo 4.  

Al�m dessas obras, a implanta��o de grandes equipamentos, como o novo Centro 

Administrativo, a Catedral Metropolitana e a implanta��o do Distrito Industrial de Venda 

Nova, trouxe grandes altera��es em sua din�mica econ�mica, social e cotidiana. 

Com grandes interven��es urbanas e consequentes altera��es f�sicas dessa regional, faz-se 

necess�rio sua caracteriza��o e posterior an�lise (cap�tulo 4) dos impactos na sua vida social, 

bem como uma an�lise dos espa�os luminosos (SANTOS) e abstratos (L�FéBVRE) que 

surgem a partir delas e das resist�ncias presentes. 
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Figura 5 Ð Vetor Norte da Regi�o Metropolitana de Belo Horizonte 

 

Fonte: Instituto Horizontes. Adaptado pela autora, 2017. 
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3.2. Aspectos socioecon�micos 

Este item tem por objetivo apresentar alguns dados socioecon�micos que comprovam o fato 

defendido nesse trabalho de que Venda Nova � uma regi�o de periferia e se comporta, 

atualmente, como uma centralidade perif�rica.  

3.2.1 Contextualiza��o e situa��o atual 

Para entendimento da realidade socioecon�mica de Venda Nova, deve-se ressaltar alguns 

aspectos do contexto nacional, estadual e municipal no que diz respeito � economia e ao 

processo de urbaniza��o. N�o cabe aqui entrar em detalhes de todo esse processo, mas 

caracteriz�-lo rapidamente com fins a esse entendimento. 

Com base em estudos sobre o processo de periferiza��o, entende-se que esse � derivado de 

uma urbaniza��o extensiva (MONTE-MîR, 2004) que fez o urbano ganhar dimens�es 

globais, como reflexo de um intenso processo de industrializa��o. Venda Nova nasce de uma 

ocupa��o ao longo do caminho original, mas, ao sofrer influ�ncia da capital Belo Horizonte, 

passa a ser parte do processo de perifiza��o dessa.  

Sobre esse processo de produ��o do espa�o urbano, confirma Henri L�f�bvre (1978), quando 

mostra que essa produ��o do espa�o � uma extens�o e uma forma de sobreviv�ncia das 

rela��es de produ��o capitalista. � um processo global de  mercantiliza��o das cidades. 

A economia brasileira havia passado por um processo de reestrutura��o, desde a d�cada de 

1930, e Belo Horizonte passou por um intenso crescimento e moderniza��o, a partir da d�cada 

1940. A acelera��o da industrializa��o provocou uma intensifica��o das migra��es nesse 

munic�pio, o que acabou por detonar o processo de metropoliza��o e adensamento urbano. 

Grande parte das �reas industriais se concentraram na Regi�o Metropolitana de Belo 

Horizonte (RMBH) e foram implantadas principalmente nos munic�pios de Contagem, Betim, 

Santa Luzia e Vespasiano. Esses dois �ltimos fortaleceram a ocupa��o do norte de Belo 

Horizonte fazendo com que a regi�o de Venda Nova, por proximidade e pela condi��o de ter 

um centro comercial j� consolidado, fosse mantida como n�cleo polarizador de servi�os para 

essa regi�o. Dessa forma, Venda Nova representa, hoje, uma centralidade perif�rica, com 

certa autonomia. 
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Por�m, o fato de Venda Nova ser um n�cleo forte n�o significa que os investimentos p�blicos 

necess�rios para o seu adensamento ocorreram. Os principais investimentos se concentraram 

nas �reas mais pr�ximas ao Centro de Belo Horizonte. Dessa forma, a ocupa��o de Venda 

Nova aconteceu de forma desordenada e irregular. 

Al�m disso, os constantes investimentos do Estado no setor econ�mico, para fomentar e 

garantir o crescimento industrial, aconteceram em detrimento de investimentos no 

desenvolvimento social, o que acarreta concentra��o de capital e de renda a elevados custos 

sociais. 

Essas considera��es agravam os problemas urbanos e instauram um r�pido crescimento 

populacional e espacial, maior nas �reas perif�ricas em rela��o ao Centro. Esse cen�rio 

persiste at� hoje, mesmo com a situa��o atual de desacelera��o do crescimento da popula��o. 

(ANDRADE; MENDON�A; DINIZ, 2015). 

Ap�s o per�odo de crescimento econ�mico, especialmente durante o chamado per�odo do 

Òmilagre econ�micoÓ da d�cada de 1970, o pa�s entra em um per�odo de crise marcado pela 

crise fiscal, aumento da d�vida externa, recess�o, controle de gastos p�blicos e aumento do 

desemprego. O per�odo de 1980 at� 1990 � caracterizado pela crise do Òmodelo de 

industrializa��o substitutiva de importa��es, centrado na forte atua��o do Estado, e pela 

ascens�o de pol�ticas econ�micas e sociais de cunho recessivo e neoliberalÓ (RIBEIRO, L., 

2013). 

Ressalta-se que os altos �ndices de desemprego e subempregos, entre 1980 e 1990, causam o 

aumento da pobreza e da proletariza��o da popula��o. Nesse per�odo, agravam-se os 

problemas e precariedades da vida urbana e intensifica-se a periferiza��o, incluindo o 

adensamento de �reas irregulares e favelas (PLAMBEL, 1986). 

A partir dos anos 2000, acontece uma retomada de crescimento econ�mico no pa�s, um 

per�odo de moderniza��o conservadora sem transforma��o social. A regi�o de Venda Nova se 

insere neste contexto por ocorrer a potencializa��o do desenvolvimento do Vetor Norte de 

Belo Horizonte. Essa potencializa��o foi poss�vel gra�as a atra��o econ�mica, de servi�os e 

administrativa: em 2010, � implantado o Centro Administrativo de Minas Gerais. 
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A regi�o reflete a prioridade das agendas p�blicas e o setor social continua marcado pelo 

d�ficit acumulado de servi�os de educa��o, sa�de, transporte p�blico, saneamento, habita��o, 

educa��o e cultura.  

3.2.2 Caracteriza��o socioecon�mica 

As principais caracter�sticas funcionais de Venda Nova est�o intrinsecamente vinculadas ao 

setor terci�rio (com�rcio e presta��o de servi�os), que absorve grande parte de sua popula��o 

economicamente ativa. Em segundo aparece o setor secund�rio que engloba industrias de 

pequeno porte. A rua Padre Pedro Pinto e a Avenida Vilarinho (ambas localizadas na figura 3) 

possuem o maior e principal centro comercial da regi�o. A rua Padre Pedro Pinto possui 6Km 

de extens�o e liga Belo Horizonte ao munic�pio de Ribeir�o das Neves.  

A situa��o t�pica de centralidade perif�rica de Venda Nova, marcada pela vulnerabilidade e 

altos n�veis de pauperiza��o, pode ser comprovada pelos �ndices apresentados a seguir.  

De acordo com tabela e mapas abaixo, Venda Nova possu�a, em 2010, a maior densidade 

demogr�fica entre as regionais de Belo Horizonte. Essa enorme concentra��o reflete a 

condi��o de super-adensamento de �reas de periferia e a condi��o de Venda Nova como 

polarizador de com�rcio e servi�os.  

Tabela 1: Densidade Demogr�fica por Regi�o Administrativa de Belo Horizonte 

 

Fonte: IBGE - Censo Demogr�fico 2010. Adaptado pela autora, 2017. 

Comparando a densidade entre os bairros da regional, verificamos que o bairro centro de 

Venda Nova possui baixa densidade pelo fato de se caracterizar por uma �rea de 

predomin�ncia comercial e de servi�os (figuras 6 e 7). As �reas extremamente adensadas 

representam as vilas e conjuntos habitacionais. 
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Figura 6: Densidade Demogr�fica 

   

Fonte: IBGE - Censo Demogr�fico 2010. PRODABEL e SMAPU, 2012. Adaptado pela autora, 2017. 
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Figura 7: Contribuintes por bairro Ð com�rcio 

 

Fonte: IBGE - Censo Demogr�fico 2010. PRODABEL e SMAPU, 2012. Adaptado pela autora, 2017. 

Pode-se ainda observar, na tabela 2, que se trata de uma popula��o extremamente carente 

financeiramente, representando uma das mais baixas rendas de Belo Horizonte. Essa 



49 
 

 

 

conclus�o pode ser tirada pela raz�o apresentada entre o somat�rio da renda percapita dos 

indiv�duos da regi�o e o n�mero total desses indiv�duos. Em compara��o com a regional 

Centro-Sul, por exemplo, a renda percapita de Venda Nova � quase 6 vezes menor, revelando 

uma enorme desigualdade.  

Tabela 2: Renda familiar per capita (em R$ de agosto de 2000) 

 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano na RM Belo Horizonte. Organiza��o: Ger. 
Indicadores/SMAPL/SMPL/PBH. Adaptado pela autora. 

Associando a condi��o de baixa renda ao �ndice de escolaridade (tabela 3), � evidente a 

verifica��o das desigualdades espaciais desses indicadores. A concentra��o das menores taxas 

de escolaridade acontece nas regi�es mais carentes financeiramente. Esse aspecto sugere que 

a  segrega��o espacial est� refletida nos indicadores educacionais, ou seja, a rela��o com o 

contexto geogr�fico. De acordo com T�nia Bogutchi e Jos� Rigotti: 

O Brasil tamb�m apresenta forte segrega��o socioespacial e segmenta��o do 
ensino, expressa na distribui��o desigual dos alunos entre as escolas. Da� a 
import�ncia de se levar em conta o efeito-vizinhan�a, isto �, os efeitos do 
lugar ou dos processos espaciais de segrega��o social (BOGUTCHI; 
RIGOTTI, 2015, p.299). 
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Tabela 3: N�vel de Escolaridade (em anos de estudo) da popula��o de 25 anos ou mais 

 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano da RM Belo Horizonte Ð FJP. Adaptado pela autora, 2017. 

Eles ressaltam que a segrega��o social dada pela distribui��o dos alunos n�o propicia a 

intera��o entre grupos de diferentes origens sociais, o que intensifica o atraso escolar. Ainda 

que existam outros fatores que contribuam para que ocorra uma segrega��o educacional, 

como as caracter�sticas individuais e os efeitos da fam�lia na aprendizagem do aluno, as 

condi��es sociais, representadas aqui pelo indicador de baixa renda, revelam que h� uma 

estreita liga��o entre escolaridade e segrega��o espacial, conforme podemos confirmar com 

na figura 8. 
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Figura 8: N�vel de Escolaridade relativa de Belo Horizonte

 

Fonte: IBGE - Censo Demogr�fico 2010. PUC Minas/PBH, 2010. Adaptado pela autora, 2017. 

Outros �ndices s�o considerados t�picos de �reas perif�ricas como Venda Nova. Entre eles, 

podemos citar indicadores de assist�ncia social; de vulnerabilidade; entre outros. O fato � que 

todos, guardadas as especificidades e aprofundamentos de quest�es que envolvem, respaldam 

esse trabalho no objetivo de mostrar a rela��o entre segrega��o social e segrega��o espacial. 
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Analisando a figura 9, por exemplo, entende-se que a Regional de Venda Nova possui um dos 

mais baixos �ndices de assist�ncia social em rela��o ao munic�pio de Belo Horizonte. Esse 

fato refor�a, mais uma vez, a rela��o entre segrega��o social e segrega��o espacial e mostra a 

posi��o dessa regional como de caracter�sticas de �reas deixadas � margem de investimentos 

de infraestrutura local. O que acontece em Venda Nova, e veremos no item a seguir, � o 

investimento em infraestrutura (principalmente para a mobilidade) para melhorar o acesso de 

todo vetor norte ao centro de Belo Horizonte. No entanto, os investimentos sociais n�o 

acontecem. 

Figura 9: Assist�ncia social - Belo Horizonte 

  

Fonte: IBGE - Censo Demogr�fico 2010. PUC Minas/PBH, 2010. Adaptado pela autora, 2017. 
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� o que demostra a figura 10, quando verificamos que os �ndices de vulnerabilidade social da 

regional de Venda Nova est�o entre os mais altos de Belo Horizonte.  

Figura 10: Vulnerabilidade social de Belo Horizonte 

 

Fonte: IBGE - Censo Demogr�fico 2010. PUC Minas/PBH, 2010. Adaptado pela autora, 2017. 
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Outros �ndices s�o considerados t�picos de �reas perif�ricas como Venda Nova. O fato � que 

todos, guardadas as especificidades e aprofundamentos de quest�es que envolvem, respaldam 

esse trabalho no objetivo de mostrar a rela��o entre segrega��o social e segrega��o espacial. 

3.3 Aspectos de Paisagem Urbana  

Como o escopo do trabalho est� intr�nseco � paisagem urbana, torna-se necess�rio discorrer 

sobre alguns de seus componentes, mais especificamente, o processo que envolve as a��es 

humanas no espa�o. 

Para isso, considera-se a paisagem como um conjunto de somas e subtra��es que ficam 

registradas no espa�o. As suas caracter�sticas podem ser lidas atrav�s de an�lises de elementos 

como a natureza, o habitat, artefato, a hist�ria, o lugar e a est�tica. De acordo com Meinig 

(1979), essas s�o diferentes maneiras de se atribuir conceito � paisagem.  

Contudo, a paisagem possui diversas dimens�es de interpreta��o. Assim, o objetivo de estudar 

a paisagem, nesse trabalho, parte da necessidade de entendimento das rela��es no espa�o 

vivido no cotidiano e das perman�ncias presentes. Isso se deve ao fato de importar a 

apreens�o das pr�ticas de resist�ncias presentes nos espa�os p�blicos atrav�s de apropria��es 

inesperadas e n�o usuais.  

Assim, resolve-se, metodologicamente, apresentar uma an�lise baseada em uma aproxima��o 

entre algumas maneiras de ler a paisagem: a partir de suas condi��es de acesso e mobilidade, 

por se tratar de uma regi�o que surge pelo estabelecimento de caminhos, pelo uso e ocupa��o 

do solo e tipologias. De acordo com Macedo: 

A paisagem � considerada, ent�o, como produto e como um sistema: como produto 
que resulta de um processo social de ocupa��o e gest�o de um determinado territ�rio. 
Como um sistema, na medida em que a partir de qualquer a��o sobre ela impressa, 
haver� uma rea��o correspondente, alterando a morfologia total ou parcial 
(MACEDO, 1999, p. 7) 

Nesse sentido, considera-se a paisagem como uma rela��o entre processo e produto social do 

espa�o. Soma-se ao de Macedo (1999) o conceito apresentado por Santos (1996), no qual 

coloca que � preciso conhecer os processos que, a partir das caracter�sticas f�sicas, criam 

identidade para o lugar: � a partir Ò[...] do reconhecimento dos objetos na paisagem, e no 

espa�o, somos alertados para as rela��es que existem entre lugares.Ó (SANTOS, 1996, p. 45). 
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3.3.1 Acessibilidade e mobilidade 

Como dito, essa regi�o n�o foi ocupada, inicialmente, com um plano urbano. Sua implanta��o 

aconteceu seguindo a topografia e as caracter�sticas naturais do s�tio, onde se implantaram os 

caminhos que deram origem �s vias. A intensifica��o do adensamento e o crescimento 

populacional configuram a fragmenta��o do sistema vi�rio. 

Venda Nova � uma importante regi�o de articula��o entre Belo Horizonte e munic�pios 

vizinhos que comp�em hoje a Regi�o Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), sendo 

estrat�gica para a conex�o entre eles. Importantes vias que comp�em a macro acessibilidade � 

regi�o s�o estruturantes para a mobilidade municipal e intermunicipal, como as vias arteriais 

Cristiano Machado, Presidente Ant�nio Carlos, D. Pedro I, Vilarinho e Civiliza��o e a via 

coletora Padre Pedro Pinto. 

O sistema vi�rio interno � composto de dois conjuntos separados pela Avenida Vilarinho e a 

Rua Padre Pedro Pinto (ver figura 11). Um sistema de vias coletoras e locais conduz o fluxo 

da por��o mais a norte para a Avenida Vilarinho, e outro conduz o fluxo da por��o mais a sul, 

para a Rua Padre Pedro Pinto ou diretamente para a Avenida D. Pedro I, como � o caso do 

bairro S�o Jo�o Batista. Outro acesso ao bairro se d� atrav�s da regional da Pampulha para os 

bairros mais ao sul, como o Santa M�nica e o C�u Azul. 

A regional possui hist�rico de problemas com tr�fego intenso, pelo fato de haver grandes 

deslocamentos para o centro de Belo Horizonte (SUDECAP, 2010). Essa situa��o de fluxo 

alto e intenso nas vias principais acaba por potencializar seu n�cleo comercial e de servi�os. 

Ressalta-se que a Rua Padre Pedro Pinto apresenta volume de tr�fego bem maior do que a 

avenida arterial Vilarinho. Esse fato tamb�m se deve ao forte com�rcio existente nessa rua. As 

condi��es f�sicas dessa via, com caixa limitada, passeios estreitos e pouca arboriza��o, 

comprometem fortemente sua ambi�ncia urbana.  
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Figura 11: Acessibilidade e mobilidade 

 

Fonte: PMBH - Prodabel, 2007 e Smapu, 2012. Adaptado pela autora, 2017. 
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Ao longo do tempo, Venda Nova foi objeto de implanta��o de obras vi�rias com objetivo de 

melhorar a acessibilidade da regi�o. Por�m, os constantes engarrafamentos que acontecem nas 

avenidas que ligam a regi�o ao centro de Belo Horizonte mostram que, apesar dessas, a 

acessibilidade � regional permanece deficiente e ruim.  

Uma das mais importantes e mais impactantes obras foi a canaliza��o do C�rrego Vilarinho e 

a execu��o da avenida sanit�ria com o mesmo nome. Essa interven��o foi executada para dar 

alternativa de acesso, al�m da Rua Padre Pedro Pinto, � Avenida D. Pedro I e a Av. Cristiano 

Machado. Est� vinculada aos planos de estrutura��o vi�ria que passaram a ser executados no 

Brasil na d�cada de 1970 e se caracterizou pelo confinamento do C�rrego do Vilarinho em 

uma galeria fechada, o que o fez desaparecer da paisagem.  

De acordo com esses planos de estrutura��o vi�ria, a cria��o das avenidas sanit�rias, al�m de 

ser importante para melhoria do tr�fego, traria o deslocamento dos n�cleos comerciais para as 

suas margens. Sabe-se que isso n�o aconteceu em Venda Nova. Essa avenida ficou 

desocupada por um longo tempo e at� hoje apresenta grandes vazios de ocupa��o. Acredita-se 

que isso de deu pela for�a e identidade comercial que a Rua Padre Pedro Pinto possui.  

Al�m de n�o resolver o fluxo de transporte, essa obra intensificou os problemas de inunda��o 

que essa regi�o apresenta. Essa situa��o permanece at� hoje e � constante motivo de 

reportagens. 

O encontro da Rua Padre Pedro Pinto, da Avenida Vilarinho e da Avenida D. Pedro I faz parte 

das obras de implanta��o do BRT (ver figuras 12, 13 e 14). Nesse ponto, as edifica��es e 

espa�os p�blicos foram removidos para dar lugar a um complexo de vias, trincheiras e 

viadutos. Essa obra impactou enormemente a regi�o e deixou v�rios espa�os residuais. � 

nesse ponto que acontecem, periodicamente, inunda��es, pois, logo abaixo, h� a conflu�ncia 

do C�rrego do Vilarinho com o C�rrego do Nado. 
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Figuras 12, 13 e 14. Encontro entre a Avenida Vilarinho, a Rua Padre Pedro Pinto e a avenida D. Pedro I 

   

 

Fonte: PRODABEL, 2011 e www.em.com, 2015. 

As obras de infraestrutura urbana mais recentes que ocorreram em Venda Nova foram 

respons�veis por dr�sticas transforma��es em sua paisagem. Al�m da j� citada obra do BRT 

na avenida Vilarinho, a duplica��o da avenida D. Pedro I tamb�m promoveu 

desterritorializa��es e gentrifica��o. A duplica��o dessa avenida tem como principal objetivo, 

de acordo com o  Estudo de impacto ambiental da obra do Complexo Vilarinho (SUDECAP, 

2010): 

[...] a cria��o de um corredor de transporte coletivo que otimize a circula��o, a 
velocidade eo funcionamento do tr�fego existente e futuro, uma vez que Belo 
Horizonte � escolhida como uma das cidades-sede para a Copa de 2014. S�o obras 
importantes, de transporte de massa, que ajudar�o a acolher bem os turistas durante a 
Copa. � importante ressaltar que al�m de todos os benef�cios a curto prazo, o 
equipamento ser� tamb�m um legado permanente para a cidade, sendo uma obra os 
dois quesitos. (SUDECAP, 2010) 

Pode-se interpretar, por meio dessa afirma��o, que o desenvolvimento da regional de Venda 

Nova segue a l�gica das cidades mercadoria, na qual interesses econ�micos est�o acima da 

vida e das necessidades sociais. As melhorias urbanas estimulam a regi�o economicamente, 

mas, sobretudo, valorizam extremamente a terra, fazendo com que os moradores dessa regi�o 
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n�o tenham condi��es financeiras para se manterem l�, confirmado o afirmado acima: as 

obras de infraestrutura urbana geram gentrifica��o.  

Tamb�m s�o recentes as obras que as avenidas Cristiano Machado e MG 010 passaram. Elas 

foram transformadas para absorver a implanta��o da Linha Verde e do sistema BRT. Mais 

uma vez, essas obras impactaram a paisagem de Venda Nova e promoveram desapropria��es 

e desaparecimento da mem�ria. A altera��o na intensidade de fluxo e a conforma��o de uma 

paisagem �rida nas vias D. Pedro I e MG 010 causaram um enorme impacto visual. Essas 

interven��es est�o previstas como obras necess�rias para a implanta��o da OUC ACLO, j� 

citada no cap�tulo 2. 

A regional possui hoje acesso pelo sistema de transporte p�blico BRT e pelo metr� (ver figura 

11), atrav�s da linha 1, que conecta o munic�pio de Contagem ao centro de Belo Horizonte e 

esse � regi�o de Venda Nova. Pr�ximo a por��o leste, foi implantada uma esta��o intermodal 

do metr� e do BRT. Esse sistema � antigo e prec�rio, o que o torna ineficiente. 

Desta forma, a mobilidade continua sendo uma das principais fragilidades de Venda Nova e 

um dos principais motivos de seu isolamento em rela��o ao centro de Belo Horizonte. As 

interven��es urbanas ocorridas provocaram mutila��es na sua estrutura f�sica, que 

transformaram sua paisagem, desterritorializaram ocupa��es e apropria��es cotidianas e 

intensificaram problemas ambientais j� graves. 

3.3.2 Caracteriza��o do uso atual do solo  

A figura 15 espacializa as tipologias de uso do solo presentes em Venda Nova. Trata-se de 

uma regi�o extremamente adensada com poucas �reas livres e verdes. Identifica-se 13 tipos de 

uso, sendo que o mais abrangente deles � o residencial unifamiliar horizontal.  

As �reas com uso multifamiliar vertical s�o poucas. A regional passa por um processo de 

verticaliza��o nos bairros localizados nas bordas da avenida Pedro I, como o Santa Branca e o 

S�o Jo�o Batista em fun��o das obras do Vetor Norte da RMBH, conforme descrito do item 

3.1. Nos demais bairros, os edif�cios verticais multifamiliares s�o, em sua maioria, pr�dios de 

habita��o popular.  

Pelo mapa, confirmamos a informa��o de que o bairro Centro de Venda Nova � caracterizado 

por um forte n�cleo polarizador de com�rcios e servi�os, que acontece e permanece desde as 

�pocas do povoado.  
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Alguns pequenos centros comerciais s�o encontrados ao longo das vias principais dos bairros. 

O bairro C�u Azul, por exemplo, localizado a sudoeste, possui um com�rcio intenso. Esse 

bairro faz divisa com Ribeir�o das Neves e Contagem e seu principal acesso � pela avenida 

Portugal, que percorre de forma paralela a Lagoa da Pampulha. Ele est� afastado do centro de 

Venda Nova e, por isso, desenvolveu um n�cleo de com�rcio e servi�os locais. Outros n�cleos 

comerciais menores s�o representativos e importantes para a din�mica do com�rcio local e 

podem ser encontrados na conflu�ncia dos bairros Rio Branco, Santa M�nica e Let�cia. 

Esses dados corroboram com a caracteriza��o, j� apresentada acima, da regional como uma 

centralidade perif�rica. A figura 15 demostra todas as tipologias e usos presentes na regional e 

confirma o uso predominante do bairro Centro de Venda Nova. 
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Figura 15: Tipologias e Usos 

 

Fonte: PMBH - Prodabel, 2007 e Smapu, 2012. Adaptado pela autora, 2017. 

Para o objetivo desse trabalho, o estudo das a��es cotidianas de resist�ncia nos espa�os 

p�blicos, torna-se importante a apresenta��o deles. A regional possui alguns parques 

municipais, sendo o maior deles localizado no bairro Rio Branco. Existe um parque estadual 

no bairro Serra Verde que � um dos poucos remanescentes de �rea verde de Belo Horizonte e 
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� fundamental para conserva��o de recursos naturais da regi�o. Nele, h� nascentes que fazem 

parte da cabeceira do C�rrego do Isidoro. Possui uma prec�ria infraestrutura que oferece 

atividades de pesquisa e lazer que acontecem mediante agendamento. Portanto, trata-se de um 

parque fechado em rela��o ao seu entorno. 

De forma geral, Venda Nova possui poucas �reas verdes, e h� uma escassez de espa�o 

p�blico, conforme podemos observar na Figura 16. A localiza��o deles � importante para o 

estudo das apreens�es da vida cotidiana, que ser� apresentada no cap�tulo 4. Muitas dessas 

pra�as s�o adaptadas e usadas de forma inesperada por praticantes da cidade que resistem e 

estabelecem uma rica experi�ncia urbana. 

Figura 16: Espa�os livres e p�blicos 

 

Fonte: PMBH - Prodabel, 2007 e Smapu, 2012. Adaptado pela autora, 2017. 
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Figura 17: Vilas e Favelas 

 

Fonte: PMBH, 2011. Adaptado pela autora, 2017. 
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Outros espa�os de apropria��o cotidiana, criados por seus usu�rios, est�o representados na 

figura 17. Essa figura apresenta as �reas informais, de Vilas e favelas, presentes na regional. 

S�o nessas �reas que, pela precariedade dos espa�os p�blicos, ambientais e pela falta de 

infraestrutura, acontecem as adapta��es cotidianas mais potentes. 

A ocupa��o da regional reflete a segrega��o socioespacial presente em Belo Horizonte. 

Conforme an�lise recente feita em TRANSITE/UFMG (2017), podemos constatar que 

pertence a essa regi�o um dos �ndices de desenvolvimento humano (IDHM) mais baixos do 

munic�pio: na Vila Apol�nia. Essa se localiza, de acordo com a figura 17, mais pr�ximo da 

regional Pampulha (um dos maiores IDHM de Belo Horizonte). 

3.3.3 Caracteriza��o da Lei de Uso e Ocupa��o do Solo  

A legisla��o atual de Belo Horizonte, Lei de Uso e Ocupa��o do solo (LUOS) n¼ 9959 de 

2010, insere a regi�o de Venda Nova em alguns zoneamentos de acordo com o mapa abaixo. 

O n�cleo comercial da regi�o � classificado, nessa lei, como Zona central de Venda Nova 

(ZCVN) e se caracteriza, de acordo com a LUOS (2010, p. 2), como centro de polariza��o 

regional, municipal ou metropolitana. Essa classifica��o reflete a configura��o espacial 

presente em Venda Nova desde o in�cio de sua ocupa��o. Esse zoneamento � composto de 

par�metros urban�sticos que visam incentivar o adensamento. 

Verifica-se que uma grande por��o da regi�o possui Zoneamento de Adensamento 

Preferencial (ZAP). Esse zoneamento caracteriza regi�es com est�mulo � ocupa��o, seja por 

condi��es topogr�ficas favor�veis, seja por efici�ncia na infraestrutura. Essa caracteriza��o se 

encontra no Art. 10 da LUOS (2010, p. 2) e no anexo V e IX dessa Lei.  

Parte de sua �rea � classificada como Zona de Adensamento Restrito 2 (ZAR-2). De acordo 

com o Art. 8¼ da LUOS (2010, p. 2), esse zoneamento caracteriza-se como regi�es em que as 

condi��es de infraestrutura e as topogr�ficas ou de articula��o vi�ria exigem a restri��o da 

ocupa��o. H� nesses locais, um desest�mulo � ocupa��o.  

O desest�mulo ao adensamento se d� principalmente pelas condi��es topogr�ficas dessa 

regi�o e pela precariedade da articula��o vi�ria e condu��o do fluxo para as demais �reas da 

cidade.  
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Figura 18: LUOS 2010 de Belo Horizonte e Venda Nova 

 

Fonte: PMBH 2011. Adaptado pela autora, 2017. 

Al�m desses zoneamentos, a regi�o apresenta, em menor propor��o, zonas de Prote��o 1 

(ZP1), de Preserva��o ambiental (ZPAM) e Zonas de Grandes Equipamentos (ZE). 

As �rea de ZP1 comp�em �reas desocupadas localizadas nos bairros S�o Jo�o Batista e 

Candel�ria e �rea parcialmente ocupada pelo SESC no bairro Mantiqueira. A prote��o 
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ambiental dessas �reas � importante para a manuten��o dos poucos remanescentes vegetais 

que existem na regi�o. Os par�metros desse zoneamento preconizam baixa densidade e alta 

taxa de permeabilidade. 

As ZPAM`s existentes s�o de extrema import�ncia apara a manuten��o do ecossistema. � o 

que acontece em uma �rea de nascente localizada no bairro Rio Branco, em outra pr�xima a 

Vila Jardim Leblon, em �reas no bairro Cen�culo e Europa e a mais significativa em termos 

de �rea localizada no bairro Serra Verde, j� na divisa com a cidade de Vespasiano. Essas �reas 

possuem par�metros urban�sticos r�gidos com objetivo de evitar sua ocupa��o e adensamento. 

Sobre os zoneamentos citados se sobrep�e algumas �rea de diretrizes especiais (ADE), entre 

elas �rea ADE de interesse ambiental, de interesse social (AEIS-1) e a ADE de Venda Nova.  

De acordo com o artigo dessa lei, a ADE de interesse ambiental acontece em �reas nas quais 

h� necessidade de preserva��o ambiental. As ADE`s demarcadas como interesse ambiental 

acontecem em toda a regi�o, mas se concentram mais na sua por��o norte, onde temos, 

analisando o mapa j� apresentado no item 3.3.2 (figura 15), altas declividades e presen�a de 

cobertura vegetal, al�m da presen�a de cursos d`�gua e nascentes. Nas demais �reas da regi�o, 

essas ADE`s protegem �reas vegetadas relevantes e cursos d`�gua. 

Uma ADE espec�fica foi criada para compatibilizar a prote��o do patrim�nio cultural e as 

atividades econ�micas e uso residencial do bairro Centro de Venda Nova. Apesar de ter sido 

preservado muito pouco de suas edifica��es, ainda possui representantes significativos, 

principalmente do s�culo XIX.  

A ADE de Venda Nova tem o objetivo de compatibilizar a prote��o do 
patrim�nio cultural com o desenvolvimento das atividades econ�micas e a 
perman�ncia do uso residencial, mediante a ado��o de pol�ticas que, 
considerando a reestrutura��o urbana e econ�mica do Vetor Norte da Regi�o 
Metropolitana de Belo Horizonte - RMBH -, contemplem: 
I - o refor�o da identidade do centro de Venda Nova e sua valoriza��o como 
referencial simb�lico, considerando-se os eixos da Rua Padre Pedro Pinto e da 
Avenida Vilarinho como eixos culturais e funcionais da ADE; 
II - o tratamento urban�stico-ambiental da Avenida Vilarinho e da Rua Padre 
Pedro Pinto, visando melhoria da acessibilidade e sua articula��o com o 
metr�; 
III - a implementa��o de medidas de prote��o e de valoriza��o do patrim�nio 
cultural da regi�o, que resultem de estudos urban�sticos que considerem 
controle de altimetria das edifica��es, despolui��o e requalifica��o das 
fachadas de edifica��es de interesse hist�rico, requalifica��o de espa�os 
p�blicos e dos referenciais simb�licos, bem como a��es de promo��o da 
hist�ria local (LUOS, 2010, p. 44). 
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Analisando essa ADE, entendemos a import�ncia de se repensar a acessibilidade de regi�o e 

de valorizar sua hist�ria e patrim�nio material e imaterial. Algumas a��es s�o decorrentes 

dessa regulamenta��o, como a requalifica��o de algumas edifica��es importantes e a melhoria 

do transporte p�blico.  

A regi�o possui ADE espec�fica para �rea de interesse social. S�o as �reas de AEIS (çreas de 

Especial Interesse Social). Elas est�o presentes na regi�o pela necessidade de relocar e 

reassentar a popula��o vulner�vel e em �rea de risco (ver �reas locadas na figura 17). De 

acordo com o artigo 91 da LUOS (2010, p. 50), essas �reas se caracterizam como Òaquelas 

edificadas ou n�o, destinadas a implanta��o de programas e empreendimentos de interesse 

social, vinculados ao uso habitacionalÓ. 

Os par�metros urban�sticos definidos pelos zoneamentos presentes na regi�o s�o sobrepostos 

pelas propostas trazidas pela OUC ACLO, em processo de implanta��o. Al�m do que j� foi 

explicado sobre essa OUC no cap�tulo 2, cabe ressaltar as interven��es a serem 

implementadas em Venda Nova. S�o elas: implanta��o de parques p�blicos; alguns 

reassentamentos pontuais; melhoria de articula��o entre as vilas e corredores vi�rios; 

limita��o de altimetria na ADE de Venda Nova; requalifica��o do entorno da Esta��o 

Vilarinho e permissividade de adensamento construtivo. 

O impacto desses zoneamentos para a regi�o � o adensamento de uma regi�o que possui s�rios 

problemas de infraestrutura (apesar dessa lei dizer o contr�rio). Percebe-se, tamb�m, que o 

pouco incentivo � implanta��o de �reas perme�veis, somado �s irregularidades, torna essa 

regi�o extremamente �rida e com pouca possibilidade de infiltra��o de �guas pluviais, 

agravando, assim os problemas de inunda��o. 

3.4 Aspectos f�sicos e ambientais 

Os problemas ambientais aparecem proporcionalmente �s atividades humanas no meio 

urbano, conforme aponta Fernandes, 2006. Esse trabalho pretende apresentar e analisar os 

aspectos hidrogr�ficos, altim�tricos, de declividade, entre outros.  

Se a natureza � modificada, transformada e representa a intensidade de interven��o antr�pica, 

em Venda Nova, o processo de urbaniza��o e o crescimento demogr�fico ocorrido 

desencadeou uma ocupa��o desordenada com graves impactos ao ambiente. Isso ocorreu, 
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principalmente, a partir da d�cada de 1950, com a implanta��o do complexo da Pampulha, e 

na d�cada de 1970, com sua anexa��o definitiva ao munic�pio de Belo Horizonte.  

A principal caracter�stica do processo de adensamento de Venda Nova � ter acontecido sem 

regulamenta��o. Sua ocupa��o inicial, quando ainda era povoado, seguiu as condi��es f�sicas 

e ambientais, e o caminho que se formou no in�cio do povoamento acompanhou a melhor 

condi��o topogr�fica poss�vel, paralelo ao C�rrego do Vilarinho. 

Ë medida em que o territ�rio era ocupado, diversas modifica��es aconteciam, como 

altera��es na forma do relevo;  substitui��o da cobertura vegetal por pavimenta��o; polui��o 

do ar, sonora e dos recursos h�dricos, entre outros. 

De modo geral, toda a bacia hidrogr�fica do Isidoro, � qual Venda Nova pertence, foi e ainda 

est� sendo ocupada, na maioria das vezes, sem planejamento adequado. Mais especificamente, 

como mostra a Figura 19, a regi�o de Venda Nova est� inserida na nas bacias elementares do 

Vilarinho e do C�rrego do Nado. 

Os principais elementos topogr�ficos de drenagem s�o os vales correspondentes � Avenida 

Vilarinho e ao C�rrego do Nado que conformam �reas de baixa declividade no entorno dos 

bairros Venda Nova, Parque S�o Pedro, Cen�culo, Europa, Mantiqueira, Maria Helena, S�o 

Jo�o Batista, Candel�ria, Let�cia, Piratininga e Lagoinha Leblon. Por sua situa��o de vale, o 

encontro dos c�rregos do Vilarinho e do Nado � um ponto de inunda��es e comp�e um dos 

mais recorrentes e graves problemas de infraestrutura da regi�o. 

Ao se associar os aspectos f�sicos e ambientais aos socioecon�micos, verifica-se que a bacia 

hidrogr�fica tem como componentes solo, �gua, vegeta��o e fauna (Fernandes, 2006, pg. 1), 

enquanto unidade e sistema pluvial, e eles coexistem e est�o em permanente intera��o com as 

a��es de natureza antr�pica. 

A urbaniza��o das bacias hidrogr�ficas, como a que mostra a figura 19, em Venda Nova, 

coloca desafios especiais e possui car�ter fundamental de diferencia��o das bacias em �reas 

florestais e rurais. Assim, � medida em que a urbaniza��o acontece, as mudan�as na 

hidrologia s�o inevit�veis. 

Dessa forma, a maior parte dos rios e c�rregos presentes na Regional encontram-se com suas 

margens ocupadas e est�o inseridos no contexto de altera��o nos padr�es de cobertura vegetal 

e uso do solo, com a acelera��o dos processos impactantes vindos do aumento da 
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urbaniza��o. A realidade da vida dos moradores que ocupam as margens dos rios e encostas � 

a de um constante risco e produz um s�rio problema de sa�de p�blica. 

Figura 19: Venda Nova na Bacia do C�rrego do Isidoro 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e Magma Engenharia Ltda. Adaptado pela autora, 2017. 
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Associando os problemas ambientais com os sociais presentes nas margens dos c�rregos, 

seleciona-se, nesse trabalho, o estudo do C�rrego do Cap�o, principalmente por apresentar 

apropria��es cotidianas que configuram  resist�ncias a serem apresentadas n cap�tulo 4. 

Assim, faz-se necess�ria a sua caracteriza��o. Al�m desse, � muito importante, para a an�lise 

do cap�tulo 4, a caracteriza��o do C�rrego do Vilarinho. Ambos est�o marcados na figura 19, 

n�meros 1 e 2. 

O C�rrego do Cap�o possui cerca de 2km de extens�o e possui trechos canalizados e em leito 

livre e natural. As margens foram ocupadas por moradias que depositam, em suas �guas, o 

esgoto dom�stico. O esgoto promoveu a contamina��o e a degrada��o da qualidade da �gua 

que impossibilita a perman�ncia de seu uso original. 

Esse C�rrego faz, hoje, parte do projeto Manuelz�o e uma s�rie de a��es comunit�rias 

acontecem em busca de sua recupera��o. O projeto proposto pela PMBH era que fosse 

implantada uma avenida sob o c�rrego e o desejo de parte da popula��o acompanhava essa 

posi��o. No entanto, um processo rico e coletivo de conscientiza��o e educa��o ambiental fez 

com que todos passassem a lutar para sua recupera��o ambiental. Desde ent�o, o c�rrego � 

lugar de constantes movimentos de luta e apropria��es.  

Nos terrenos localizados nas margens desse c�rrego h� muitas hortas particulares e 

comunit�rias que s�o consideradas, nesse trabalho, como a��es de resist�ncia que atualizam o 

espa�o e contribuem para sua valoriza��o. 

Figuras 20 e 21: Situa��o do C�rrego do Cap�o e vista avenida Vilarinho 

   

Fonte: Arquivo da autora, 2013. 
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O C�rrego do Vilarinho recebe a contribui��o de v�rios outros de Venda Nova, incluindo o 

C�rrego do Nado em sua por��o oeste, que foi parcialmente canalizado at� o encontro com a 

Avenida Cristiano Machado. Desse local at� o encontro com o Ribeir�o do Isidoro, segue em 

leito natural. Como o C�rrego do Vilarinho recebe muitas contribui��es, sua canaliza��o � 

composta de um sistema de drenagem por galeria pluvial que � lan�ada no Ribeir�o do 

Isidoro. 

O processo de impermeabiliza��o e a transforma��o em avenida fizeram com que esse 

c�rrego se isolasse do len�ol fre�tico. Segundo Cunha (2003), quando h� chuva e o len�ol 

fre�tico se eleva no terreno, a �gua satura o solo e a estrutura de concreto do canal � abalada. 

� quando acontece a inunda��o, o comprometimento da pavimenta��o asf�ltica. � poss�vel 

ver a situa��o recente da avenida em per�odo de chuva na figura a seguir. 

Figura 22: Inunda��o na avenida Vilarinho 

 

Fonte: Arquivo do Jornal Acontece Ð Belo Horizonte, 2016 

A obra de canaliza��o e implanta��o da avenida sanit�ria gerou uma s�rie de espa�os 

residuais e um largo canteiro central. Parte desse canteiro central foi utilizada recentemente 

para a implanta��o do sistema BRT de transporte p�blico, mas grande parte dele e dos 

espa�os residuais s�o apropriados e adaptados contidamente pelos moradores e usu�rios. 

Em rela��o ao relevo, temos que a regi�o de Venda Nova faz parte de uma grande unidade 

geol�gica conhecida como Cr�ton do S�o Francisco (Almeida, 1977) e refere-se a Depress�o 

Perif�rica de Belo Horizonte instalada sobre terrenos de relevo suave da bacia sedimentar do 

grupo Bambu�, que significa que a regi�o apresenta �reas de declividade amena, prop�cia a 

urbaniza��o e sem grandes fragilidades com rela��o ao risco geol�gico. Por�m, em fun��o do 
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j� mencionado sistema de c�rregos e rios da sub-bacia do Vilarinho, v�rias regi�es 

apresentam tend�ncias alagadi�as (ver figura 22). 

Figura 23: Relevo e Hidrografia  

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e Magma Engenharia Ltda. Adaptado pela autora, 2017. 
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Interpretando as informa��es que traz Silva (1995), a regi�o de Venda Nova se caracteriza por 

espig�es, colinas de topo plano a arqueado e encostas c�ncavo-convexas de declividades 

variadas, formando vales. De acordo com a empresa MYR, que realizou estudo de impacto 

ambiental na regi�o, Òa maior parte dessa unidade apresenta altitudes inferiores a 850m, com 

a cota m�nima, da ordem de 680m na foz do Ribeir�o do On�a. No c�rrego do Vilarinho a 

cota altim�trica n�o ultrapassa a 770m.Ó 

A rela��o entre a topografia e a disposi��o do arruamento segue um padr�o recorrente da 

implanta��o do sistema vi�rio. As vias principais foram implantadas nos trechos de menor 

declividade correspondente aos fundos de vale e aos topos de morros, conforme observado na 

figura 23, enquanto as secund�rias s�o locadas nas retas de maior aclive. 

A figura 24, a seguir, mostra as declividades constantes em Venda Nova. Em compara��o 

com Belo Horizonte, percebe-se que n�o � a �rea com as maiores declividades. Por�m, possui 

algumas �reas ocupadas com declividade superior a 47%. A maior parte dessas �reas 

coincidem com as �reas de Vilas e Favelas, basta comparar o mapa apresentado na figura 17 

com o da figura 24. 
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Figura 24: Declividade 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e Magma Engenharia Ltda. Adaptado pela autora, 2017. 
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Percebe-se ainda que a regional possui uma �rea em que as altitudes (ver figura 25) s�o, em 

m�dia, as mais baixas da unidade, constituindo poucos topos de morros localizados na divis�o 

da sub-bacia do C�rrego do Vilarinho. 

Figura 25: Altimetria 

 

Fonte: PMBH - Prodabel, 2007 e Smapu, 2012. Adaptado pela autora, 2017. 
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Verifica-se, atrav�s das figuras apresentadas que a ocupa��o inicial de Venda Nova acontece 

ao redor do caminho original, a atual Rua Padre Pedro Pinto e segue ao longo do C�rrego do 

Vilarinho. Algumas imagens mostram a situa��o comum dos c�rregos da regi�o, as �reas 

planas ao longo da avenida Vilarinho e as recentes inunda��es que acontecem na conflu�ncia 

do C�rrego Vilarinho e C�rrego do Nado. 

3.5 Aspectos hist�ricos  

Para atingir o objetivo proposto, realizou-se hist�rico da ocupa��o na regional em an�lise, a 

fim de verificar o crescimento urbano e os fatores que contribu�ram para sua concretiza��o, 

como tamb�m avaliar as mudan�as e interven��es urbanas que ocorreram em decorr�ncia 

dessa ocupa��o.  

Venda Nova pertencia � freguesia do Curral D`el Rey, Comarca de Sabar� e abrangia as terras 

ao norte do ribeir�o Pampulha e do On�a e as terras das subbacias dos c�rregos Vilarinho, 

Serra Verde, Isidoro, Nado e On�a. 

A Comarca de Sabar� seguia a ocupa��o do espa�o urbano comum � prov�ncia de Minas 

Gerais. De acordo com Costa e Netto (2015, p. 66),  h� dois per�odos importantes na 

povoa��o da capitania: um correspondente ao Òin�cio da coloniza��o e ocupa��o por 

desbravadores que ir�o definir os principais eixos de penetra��o e a consequente coloniza��oÓ 

e outro quando acontece a descoberta das minas de ouro e a povoa��o da �rea central da 

Col�nia. 

A ocupa��o de Venda Nova se torna poss�vel pela presen�a desses dois acontecimentos na 

regi�o: desbravadores que formaram o caminho de conex�o de Sabar� a Paracatu, que 

margeia Venda Nova, e o estabelecimento do n�cleo central em Sabar�, onde acontece a 

descoberta do ouro.  

A figura a seguir mostra a localiza��o do n�cleo original de Venda Nova na margem esquerda 

ao caminho citado acima. Mostra como Venda Nova estava geograficamente entre o povoado 

do Curral DÕel Rey, Santa Luzia e Sabar�. 

O local onde se estabeleceu Venda Nova era uma regi�o perif�rica ao n�cleo central de 

Sabar� e composto por fazendas implantadas pr�ximas ao C�rrego do Vilarinho. Essa 

condi��o f�sica propiciou a abertura de um caminho secund�rio para ligar Sabar� � cidade de 

Paracatu e a implanta��o de um local de parada e pouso dos tropeiros e viajantes portugueses 
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ainda no s�c. XVIII. O mapa da figura 26 mostra esse caminho e a localiza��o de Venda 

Nova. 

A passagem constante dessas tropas fez com que se constitu�sse, ali, um povoado. Esses 

homens, que se movimentavam entre o sul e o norte do estado, abasteciam as Minas Gerais 

durante o ciclo do ouro e eram desbravadores que definiam caminhos, principais e 

secund�rios, de penetra��o no territ�rio brasileiro. 

Figura 26: Comarca de Sabar�: caminho Sabar�-Paracatu e Venda Nova 

 

Fonte: Arquivo P�blico Mineiro, 2017. Adaptado pela autora, 2017. 
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H� documentos3 que comprovam a solicita��o de autoriza��o para constru��o de uma capela e 

para abertura de vendas nesse local desde 1781, apesar de n�o haver registro em mapa da 

regi�o nessa data. As principais atividades que aconteciam ali eram ligadas � agricultura, � 

pecu�ria e ao com�rcio.  

Pela persist�ncia e intensifica��o de uso desse caminho que deu origem � rua Direita, atual 

rua Padre Pedro Pinto, aconteceu a implanta��o de vendas, de resid�ncias, de uma capela e, 

ent�o, inicia-se a configura��o da forma do tecido urbano, do uso e ocupa��o do solo e das 

edifica��es. 

Considerando Costa e Netto (2015, p. 67), a organiza��o das terras da col�nia se dava por 

determina��es de algumas normas urban�sticas que iriam determinar um Òarranjo espacial aos 

lotes, alinhados a um eixo longitudinal.Ó  

Essa conforma��o urbana acontece no n�cleo central de Sabar�, mas n�o acontece de forma 

controlada em Venda Nova. Entende-se que isso ocorre pelo fato desse ser um lugar 

vinculado a Sabar�, por�m marginal a ele, onde a ocupa��o acontece de forma mais livre. 

Dessa forma, o terreno onde se constr�i a venda e posteriormente a capela foi sendo ocupado 

sem propriedade e sem nenhuma formalidade. 

Assim, a g�nese da ocupa��o de Venda Nova estava vinculada ao estabelecimento do n�cleo 

da Vila de Sabar� fundada em 1711, como ponto de abastecimento e apoio �s minas do ouro, 

mas acontece sem o ordenamento t�pico da �poca. Essa configura��o territorial forma a 

paisagem da regi�o, que tem reflexo at� os dias atuais. 

Apesar de n�o existir um mapa de Venda Nova do s�culo XVIII, pelos relatos e documentos 

existentes sabemos que seu n�cleo era composto de poucas edifica��es: vendas, capela, 

algumas casas ao redor do caminho. Acredita-se que esse n�cleo n�o se diferenciava muito do 

mapa do s�culo XIX apresentado a seguir.  

 

 

 

                                                             
3
 Centro de Documenta��o da C�ria Metropolitana de Belo Horizonte, CX da Par�quia de Santo Ant�nio de 
Venda Nova. In: SILVA, Ana Maria da. Lembran�as... Venda Nova. Belo Horizonte: Secretaria Municipal de 
Cultura. 2000,P.9. 
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Figura 27: Primeira ocupa��o de Venda Nova, 1890-1894 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Atividades Urbanas, 2017. Adaptado pela autora, 2017. 

Este trecho marcado de cinza na figura acima (figura 27) e destacado nos demais mapas como 

Centro de Venda Nova � caracterizado como o de ocupa��o mais antiga. Nele, foi implantado 

a primeira venda e ponto de parada e pouso para os tropeiros. N�o h� comprova��o oficial 

dessa informa��o, mas de acordo com alguns relatos4, era nesse lugar, pr�ximo ao encontro da 

Rua Padre Pedro Pinto (antigo caminho) com a Avenida Vilarinho (antigo C�rrego do 

Vilarinho) que essa venda se localizava. Ao longo do tempo, configurou-se como centro 

comercial polarizador da regional. Dessa forma, apresenta uma ocupa��o predominantemente 

comercial.  

Esse local daria lugar, hoje, aos principais espa�os p�blicos existentes como a Pra�a do 

Cruzeiro e a Pra�a Santo Ant�nio, ambos localizados na Rua Padre Pedro Pinto. � nesse 

trecho, tamb�m, que se encontra um casar�o do s�c. XIX. Essa edifica��o foi tombada pelo 

patrim�nio cultural municipal em 2003, foi recuperada e abriga o Centro de Mem�ria de 

Venda Nova. A pra�a Santo Ant�nio � onde acontecem, hoje, pr�ticas de perman�ncias e 

resist�ncias. 
                                                             
4
 In: SILVA, Ana Maria da. Lembran�as... Venda Nova. Belo Horizonte: Secretaria Municipal de Cultura. 
2000,P.9. 
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3.6 Processo de ocupa��o de Venda Nova e sua rela��o com munic�pios lim�trofes 

Essa an�lise considera per�odos importantes para a transforma��o de Venda Nova e foi 

realizada atrav�s de mapas que revelam as rela��es existentes desse lugar com as regi�es 

pr�ximas a ele. Essas regi�es constituem hoje os munic�pios de Sabar�, Santa Luzia, 

Vespasiano, Ribeir�o das Neves e Belo Horizonte. 

Para entender o processo de ocupa��o da regi�o de Venda Nova, foram determinados alguns 

momentos nos quais as caracter�sticas econ�micas, sociais, pol�ticas e culturais implicaram 

em uma transforma��o na sua forma urbana. 

Em Venda Nova, h� o reflexo dos per�odos hist�ricos brasileiros. Temos tr�s �pocas distintas: 

Per�odo colonial (1698-1822); imperial (1822-1889) e o republicano (1889-2017), definidos 

pela caracter�stica administrativa pol�tica de cada um. 

Ainda de acordo com os per�odos hist�ricos brasileiros, � poss�vel identificar, na regi�o, 

altera��es significativas na paisagem urbana que determinam alguns per�odos de 

transforma��o que foram mapeados e/ou documentados. S�o eles: Ocupa��o inicial: 

(1711-1870); A cria��o da freguesia de Santo Ant�nio de Venda Nova (1870-1911); 

Anexa��o de Venda Nova ao munic�pio de Belo Horizonte (1911-1923); A cria��o do distrito 

de Venda Nova (1923-1938); A incorpora��o de Venda Nova ao munic�pio de Santa Luzia 

(1938-1948); Anexa��o definitiva ao munic�pio de Belo Horizonte (1948-1973); Cria��o da 

administra��o da regi�o de Venda Nova, consolida��o do vetor norte de crescimento 

(1973-2017). 

Figura 28: Momentos de transforma��o hist�rica de Venda Nova/ Per�odos morfol�gicos 

 

Fonte: elaborado pela autora, 2017 
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Venda Nova, de 1711 a 1870, possu�a um n�cleo muito pequeno composto de venda e ponto 

de parada e pouso. Esse local ficava � margem do caminho que ligava Sabar� a Paracatu, do 

outro lado do rio das Velhas (conforme mapa a seguir). Era uma importante plan�cie composta 

pelas margens do C�rrego Vilarinho e por conter a conflu�ncia desse com o c�rrego do Nado, 

caracterizado pela exist�ncia de algumas fazendas e com um prop�cio pasto para animais.   

Nesse momento hist�rico, Venda Nova pertencia � Comarca de Sabar� como parte da 

freguesia do Curral DeÕl Rey, mas, geograficamente, era distante tanto do n�cleo central da 

Vila de Sabar� quanto da citada freguesia. Esse fato justificava sua ocupa��o lenta e, de certa 

forma, aut�noma, atrav�s de produ��o agr�cola e de cria��o de gado e do estabelecimento de 

venda para trocas de produtos da col�nia. Isso possibilitou o crescimento inicial da regi�o. 

A Comarca de Sabar� era composta de outras pequenas aglomera��es que ficavam pr�ximas a 

Venda Nova, al�m do seu pr�prio n�cleo central e da freguesia do Curral DeÕl Rey. � o caso 

de Santa Luzia que, nesse momento, era um n�cleo pequeno e que se estabeleceu em fun��o 

do mesmo caminho j� citado. 

Al�m de Santa Luzia, havia, nas proximidades de Venda Nova, o povoado de Campanh� que 

ficava mais afastado do n�cleo de Sabar� e era composto de um pequeno n�cleo de 

habita��es, detendo certa autonomia. 

Venda Nova possu�a, nesse momento, caracter�sticas t�picas de �reas rurais do interior de 

Minas Gerais e crescia de forma lenta, independente dos n�cleos existentes nas proximidades. 

Em 1808, com a chegada na fam�lia real portuguesa ao Brasil, o sistema administrativo 

pol�tico passa a ser o Imperial. Esse fato altera a organiza��o do territ�rio brasileiro com a 

cria��o das prov�ncias que dariam origem aos estados brasileiros. H�, nesse momento, um 

aumento consider�vel de movimentos de reorganiza��o do territ�rio mineiro. De acordo com 

Saraiva e Silva: 

Dentro desta Ôl�gica imperialÕ que nem sempre � de f�cil entendimento, quando uma 

ÔlocalidadeÕ ou ÔpovoadoÕ era elevado a categoria de ÔdistritoÕ passava a contar com a 
presen�a de, ao menos um subdelegado, al�m de qualificar aquela comunidade a 
solicitar favores e verbas por parte da prov�ncia. Da mesma forma, elevar um ÔdistritoÕ 

� condi��o de Ôpar�quiaÕ (ou freguesia) significava n�o somente a presen�a de um 

padre fixo no local, mas ainda da possibilidade da elei��o de um juiz de paz que, al�m 
de intervir em algumas quest�es de disputas judiciais, juntos (o juiz de paz e o p�roco) 
come�ariam a regularizar o assentamento dos nascimentos, casamentos, �bitos, 
testamentos e mesmo os registros de posse de terras. Significava ainda que o 1o n�vel 
das elei��es seria local, sobre o ÔcontroleÕ destas autoridades e dentro da igreja-matriz, 



82 
 

 

 

por fim, a par�quia era uma ÔetapaÕ dentro do processo que criava as vilas e cidades no 
Brasil (SARAIVA, SILVA, 2010, p. 4). 

Esses movimentos de altera��o territorial foram respons�veis pela cria��o de v�rios distritos e 

freguesias em Minas Gerais. Em uma dessas altera��es, Venda Nova, em 1870, destaca-se 

suficientemente para se tornar uma freguesia, desvinculando-se do Curral DeÕl Rey e 

passando a se chamar freguesia de Santo Ant�nio de Venda Nova. H� registro que antes dessa 

data o povoado chamava-se Santo Ant�nio dos Clementes. Para alguns historiadores, Ò[...] os 

Clementes referiam-se aos primeiros moradores da regi�o [...]Ó (COSTA; NOVATO, 1997, 

p.110). 

No per�odo entre 1870 e 1911, Venda Nova permanece um n�cleo � margem da evolu��o de 

Sabar� e, em 1895, come�a a sofrer uma forte influ�ncia da freguesia de Curral DeÕl Rey, que 

� escolhida para ser a sede da nova capital de Minas Gerais. Essa nova capital seria primeira a 

ser constru�da no novo sistema pol�tico administrativo da Rep�blica, proclamada em 1889, no 

Brasil. Inicia-se, nessa freguesia, uma s�rie de transforma��es para absorver tal demanda e, 

em 1897, � inaugurada a cidade de Minas. 

A inaugura��o dessa cidade promove um adensamento na regi�o de Venda Nova. Nesse 

momento, seu crescimento populacional estava vinculado ao intenso fluxo migrat�rio do 

interior do estado para a nova capital e a vinda dos antigos moradores do Curral Del Rey que 

n�o conseguiram se estabelecer nela. Essa ocupa��o se justificava pelo alto valor necess�rio 

para que os imigrantes, que chegavam na nova cidade, conseguissem se estabelecer ali. 

Trata-se, assim, de uma popula��o simples, que possu�a poucos recursos financeiros. 

Vinda de diversos lugares de Minas Gerais, trazia consigo h�bitos e costumes que seriam a 

principal determinante para a forma��o cultural de Venda Nova. S�o estas pessoas 

respons�veis pelo forte enraizamento e estabelecimento da comunidade que ir� permanecer ao 

longo dos anos. Entre eles, grupos de folia de reis, congados, quadrilhas e bandas de m�sica. 

Venda Nova permanece se desenvolvendo em torno do n�cleo comercial � margem Cidade de 

Minas Gerais (Belo Horizonte). 

Em 1911, Venda Nova � anexada � cidade de Belo Horizonte e seu adensamento � 

intensificado. Por�m, � importante refor�ar que esse crescimento � lento e acontece em fun��o 

da insuficiente condi��o desses imigrantes para se instalarem em Belo Horizonte. De acordo 

com o mapa apresentado na figura 29, percebe-se que a mancha urbana em Venda Nova se 
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localiza apenas nas bordas da Rua Padre Pedro Pinto, em 1918. Em 1919, a regi�o � elevada a 

categoria de sub�rbio de Belo Horizonte. 

Venda Nova se desenvolve de forma independente, pois, al�m de estar distante dos n�cleos 

urbanos existentes na regi�o (conforme verifica-se na figura 29), surge de um forte v�nculo 

das pessoas com esse lugar que faz surgir lideran�as e uma organiza��o interna 

administrativa. Essa caracter�stica propicia a cria��o do distrito de Venda Nova, em 1923. 

Venda Nova permanece, nessa data, desenvolvendo-se ao longo do forte eixo do caminho 

inicial ao longo do c�rrego do Vilarinho. 

Figura 29: Ocupa��o de Venda Nova e munic�pios vizinhos, 1918 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2017 
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De 1923 a 1938, Venda Nova continua pertencendo a Belo Horizonte e mant�m sua 

caracter�stica de periferia aut�noma a essa.  Basta verificar, na figura 30, como a ocupa��o se 

intensifica nas bordas da �rea central de Belo Horizonte, enquanto que Venda Nova 

permanece praticamente com a mesma ocupa��o de 1918 (figura 29). O adensamento 

acontece de forma lenta. 

Figura 30: Ocupa��o de Venda Nova e munic�pios vizinhos, 1935 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2017 

Em 1938, o munic�pio de Santa Luzia, desmembrado definitivamente de Sabar� em 1850, 

adquire Venda Nova do munic�pio de Belo Horizonte. Essa aquisi��o era justificada pelo 

crescimento de Santa Luzia em dire��o a esse distrito, por ser a cidade mais pr�xima (ver 
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figura 31) e por motivos pol�ticos representados por um forte grupo local que faz a 

interlocu��o com o poder municipal. 

Por�m, Venda Nova permanece um n�cleo independente desse munic�pio e sua anexa��o a 

ele praticamente n�o interferiu em altera��es para sua vida local. 

Figura 31: Ocupa��o de Venda Nova e munic�pios vizinhos, 1939 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2017 

At� 1948, a ocupa��o de Venda Nova aconteceu sem nenhuma regula��o. Fazendeiros 

subdividiam suas terras, e os moradores iam se instalando informalmente na regi�o. Essa 

situa��o permanece e se intensifica ap�s a anexa��o definitiva ao munic�pio de Belo 
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Horizonte, em 1948. Nesse momento, o crescimento de Venda Nova se intensifica, e bairros 

surgem sem autoriza��o. 

Esse crescimento acontece em desequil�brio com a instala��o de servi�os e de infraestrutura e 

refor�a o car�ter perif�rico da regi�o, com seus moradores enfrentando condi��es prec�rias 

para sobreviv�ncia. H�, aqui, uma contradi��o: enquanto a popula��o crescia, os servi�os 

p�blicos e de infraestrutura urbana n�o eram implantados. 

Um forte crescimento industrial de Belo Horizonte, a partir de 1950, intensifica ainda mais o 

crescimento da regi�o, mas Venda Nova permanece desconectada e sempre � margem de Belo 

Horizonte, acontecendo poucos e insuficientes investimentos em infraestrutura urbana, como 

pavimenta��o de algumas vias principais. 

A capital atra�a novos moradores por causa do processo de industrializa��o. Aqueles com 

baixa renda, que n�o conseguiam morar mais pr�ximo do n�cleo original, tinham como 

op��o, pelo baixo pre�o dos terrenos, morar em Venda Nova. Assim, foram abertas novas 

ruas sem nenhum crit�rio de planejamento urbano, o que propiciou o surgimento de v�rias 

�reas irregulares e vilas. 

Em fun��o do empenho e uni�o da popula��o, aconteceram algumas melhorias urbanas na 

regi�o, e alguns bairros foram implantados, como o bairro C�u Azul e a Vila Parque 

Copacabana. 

Al�m da industrializa��o intensificada em Belo Horizonte, acontece, nesse per�odo, a 

inaugura��o do complexo da Pampulha, que seria ocupada por uma classe mais abastada. Esse 

fato impulsionou a ocupa��o das �reas mais pr�ximas � Pampulha por pessoas de classe mais 

baixa. 

Atrav�s das figuras 31 e 32, entende-se que Venda Nova cresce, primeiramente, a partir de 

seu n�cleo original na dire��o sul em fun��o desses novos acontecimentos refletidos no 

territ�rio de Belo Horizonte. 

At� 1973, Venda Nova � adensada e permanece com problemas t�picos de periferia. Apesar de 

todo crescimento e fortalecimento de Belo Horizonte, o n�cleo original de Venda Nova 

permanece e adquire cada vez mais import�ncia para os novos bairros que surgem.  
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Esse n�cleo se torna t�o forte, importante e independente de Belo Horizonte que, em 1973, � 

criada a administra��o da Regional. O com�rcio se mant�m como a principal caracter�stica 

desse n�cleo, que polariza inclusive os bairros a sudoeste do munic�pio de Santa Luzia e a 

leste do munic�pio de Ribeir�o das Neves.  

De acordo com o mapa abaixo, o polo comercial de Venda Nova promove maior adensamento 

das por��es mais pr�ximas desses munic�pios, deixando-os afastados de seu n�cleo mais 

antigo. A Rua Padre Pedro Pinto, antiga Rua Direita, � o principal eixo articulador da 

mobilidade da regi�o, assim como o foi desde a sua abertura para passagem dos tropeiros. � 

nela que surgem e se mant�m os espa�os de conv�vio mais importantes da regi�o. 

Figura 32: Ocupa��o de Venda Nova e munic�pios vizinhos, 1970 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2017 
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O intenso crescimento de Belo Horizonte fez com que sua mancha urbana se espraiasse at� os 

limites com as cidades vizinhas (ver figura 32). Houve, portanto, um processo de conurba��o, 

que configurou um tecido urbano praticamente �nico entre os munic�pios vizinhos e Belo 

Horizonte. 

Desde a d�cada de 1970 at� os dias atuais, Venda Nova se consolidou e atraiu v�rios 

investimentos para melhoria de infraestrutura, principalmente porque essa regi�o passou a ser 

uma das principais �reas de expans�o da cidade de Belo Horizonte. A ocupa��o da regi�o de 

Venda Nova, nesse per�odo, foi respons�vel pelo fen�meno de conurba��o urbana (ver a 

mancha urbana em 2016 na figura 33), fundindo-se com os mun�cipios limites de Ribeir�o das 

Neves, Vespasiano e Santa Luzia. 

Belo Horizonte se expandiu al�m de seus limites e, em 1973, foi criada a Regi�o 

Metropolitana. Venda Nova passou a compor a �rea conurbada chamada de ÒVetor Norte de 

crescimento de Belo HorizonteÓ. As ocupa��es dessa �rea permanecem acontecendo de forma 

desordenada e intensificando cada vez mais o problemas de infraestrutura urbana. Ente eles, a 

ineficiente mobilidade urbana e a falta de saneamento b�sico. 
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Figura 33: Ocupa��o de Venda Nova e munic�pios vizinhos, 2016  

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2017.  
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4 VENDA NOVA: PRçTICAS DE RESISTæNCIA E MEMîRIA 

 

Embaixo, a partir dos limiares onde cessa a visibilidade, vivem os praticantes 
ordin�rios da cidade (...) eles s�o os caminhantes, pedestres, Wandersm�nner, cujo 
corpo obedece aos cheios e vazios de um texto urbano que escrevem sem poder 
l�-lo. Esses praticantes jogam com espa�os que n�o v�em; t�m dele um 
conhecimento t�o cego como no corpo-a-corpo amoroso. (Certeau, 1996, p.171). 
 

Neste cap�tulo, ser� desenvolvida a frente argumentativa apresentada no cap�tulo 2 com 

objetivo de apreender, localizar e analisar experi�ncia e mem�ria a partir do objeto de an�lise, 

contextualizado no cap�tulo 3. 

Por meio da aproxima��o entre as teorias de L�f�bvre (2013), Santos (1996) e Michel De 

Certeau (1996), ser�o analisadas e localizadas as pr�ticas desviacionistas presentes no espa�o 

p�blico. Trata-se de uma aproxima��o que tem por objetivo melhorar a identifica��o dos 

sujeitos da a��o e a compreens�o do espa�o. 

Tamb�m ser�o apresentadas as perman�ncias presentes em Venda Nova com o objetivo de 

revelar as apropria��es, que por sua experi�ncia aplicada, adquirem uma dimens�o de 

mem�ria (BENJAMIN, 1994). 

Mas, o que significa o entendimento das pr�ticas de resist�ncia e das perman�ncias? 

Essencialmente, significa entender que as din�micas presentes no espa�o s�o m�ltiplas e 

complexas e que existe uma outra cidade que revela uma outra forma de ocup�-la. Essas 

pr�ticas e perman�ncias propiciam a intera��o entre sujeitos que se afetam e s�o afetados no 

contexto socioespacial e cultural em que se inserem. Elas s�o in�meras e variadas, portanto, 

n�o � pretens�o deste trabalho esgotar todas elas, mas sim, destacar as principais apreens�es 

obtidas atrav�s da experi�ncia de campo. 

Para o desenvolvimento desse cap�tulo, prop�e-se a seguinte estrutura, dividida em tr�s 

subcap�tulos: (1) retomada aos conceitos argumentados no cap�tulo 2 e contextualiza��o do 

cap�tulo 3; (2) metodologia; (3) pr�ticas cotidianas de resist�ncia, perman�ncias e 

transforma��es. 

4.1 Retomada dos conceitos  

Assim como acontece em todas as regi�es que tiveram uma forma��o perif�rica, o processo 

de mundializa��o, pelo qual passam as cidades, teve consequ�ncias graves para a 

transforma��o dos espa�os p�blicos de Venda Nova. Ao longo do processo de adensamento, a 

vida cotidiana dessa regi�o � impactada pelas obras necess�rias ao desenvolvimento de Belo 
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Horizonte e, assim, os espa�os t�picos de conv�vio v�o sendo eliminados e/ou transformados, 

espetacularizados e gentrificados.  

As consequ�ncias do neoliberalismo para o planejamento urbano Ð pacifica��o e padroniza��o 

dos espa�os e empobrecimento da experi�ncia urbana Ð provocam uma extrema valoriza��o 

da propriedade individual e da terra urbana. Essas caracter�sticas intensificam as 

desigualdades socioespaciais e econ�micas e afetam a vida das pessoas mais pobres e 

vulner�veis. 

Assim sendo, os projetos de renova��o urbana possuem pressupostos, t�cnicos e legais, que 

confirmam a condi��o de privatiza��o do espa�o e sua condi��o de mercadoria e local de 

competitividade: gest�es p�blicas vendem cidades e produzem espa�os urbanos 

espetacularizados e padronizados. As cidades legitimam os interesses globais e a forma��o de 

um mercado global de cidades. 

Essa condi��o do planejamento urbano provoca o esvaziamento das intera��es e rela��es no 

espa�o e da mem�ria. Nesse sentido, a produ��o dos espa�os p�blicos contempor�neos 

refor�a a aliena��o e a constru��o de consensos. 

A possibilidade de haver uma resist�ncia a isso surge com a descoberta de outra cidade, criada 

a partir da apropria��o dos espa�os por praticantes ordin�rios (CERTEAU, 1996) que os 

reinventam criativamente e cotidianamente e que, por se estabelecerem atrav�s de uma 

experi�ncia complexa, din�mica e rica, provocam perman�ncias e transforma��es. Eles 

transformam os espa�os abstratos e luminosos em espa�os diferenciais (L�FéBVRE, 2013) e 

opacos (SANTOS, 1996). A mem�ria, enquanto pr�tica social em constante transforma��o, 

associa-se a experi�ncia cotidiana de cidade. A apropria��o de resist�ncia seria a maneira de 

narrar e manter a mem�ria. 

Assim, a experi�ncia urbana e a mem�ria seriam as dimens�es pertencentes ao cotidiano da 

vida p�blica, transmitidas de gera��o em gera��o e traduzidas como a capacidade dos sujeitos 

sociais de romperem ou se insinuarem contra a ordem imposta. A partir disso, constatamos a 

import�ncia da experi�ncia e da mem�ria para as cidades. 

Tipicamente, uma regi�o que revela a hierarquia das rela��es centro-periferia por sua 

condi��o sempre fora do eixo do desenvolvimento urbano. Venda Nova mant�m fortes 
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apropria��es, movimentos culturais e sociais que foram se atualizando ao longo do tempo e 

que nos mostram como os espa�os podem n�o seguir uma l�gica de consumo. 

4.2 Metodologia 

Para defini��o das metodologias a serem utilizadas na apreens�o das pr�ticas de resist�ncia, 

foi necess�rio estabelecer duas escalas. Uma �rea ampliada espacialmente, compreendendo 

um estudo geral de toda a Regional de Venda Nova (figura 34A), e uma escala micro, 

compreendendo um recorte espacial selecionado para um estudo mais detalhado de algumas 

resist�ncias (figura 34B). 

O estudo geral da Regional de Venda Nova tornou-se necess�rio para identificar e apresentar 

as apropria��es nos espa�os p�blicos com as a��es de resist�ncia e as perman�ncias, sob a 

perspectiva do observador: a proposta era Òs� olhar, olhar sem perguntar, olhar sem interagirÓ 

para entender os praticantes. 

Figura 34A: çrea de estudo geral  

 

Fonte: PRODABEL - PBH, 2011. Adaptado pela autora, 2017. 
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Para esse estudo, foi utilizada como metodologia de trabalho a observa��o a partir da 

Òantropologia dos espa�os urbanosÓ (URIARTE, 2014). Essa maneira de apreender o espa�o 

procura entender a forma como os praticantes ordin�rios o apropriam, em contrapartida, e o 

embate aos imperativos espa�os abstratos e luminosos. 

Como chamar, ent�o, a �rea em que se encontraria um estudo sobre produ��o 
de espa�os na cidade feitos por pessoas comuns e n�o por for�as abstratas 

como o mercado ou o capital imobili�rio? Proponho cham�-la de antropologia 
dos espa�os urbanos. (URIARTE, 2014, p. 115)  

A antropologia dos espa�os urbanos se d� para estudos nos quais o foco est� na an�lise de 

Òpessoas em contextos urbanosÓ. Essa �rea se interessa pelo espa�o vivido, feito pelas pessoas 

comuns. Nessa perspectiva, os espa�os urbanos s�o considerados espa�os de intera��es e 

experi�ncia, como uma Òconstela��o de m�ltiplos espa�os heterog�neos que, encontram-se 

ora justapostos ora separadosÓ (URIARTE, 2014, p. 115). 

A antropologia dos espa�os urbanos, proposta por Uriarte (2014), considera o conceito de 

espa�o colocado por L�f�bvre, no qual ele est� sendo produzido, em constante transforma��o. 

Ele � um conjunto de rela��es entre as coisas.  

A partir disso, passa-se � pesquisa de espa�os diferenciais e opacos da regional de Venda 

Nova, buscando a apreens�o das resist�ncias e desvios ao uso imposto pela rigidez da vida 

urbana e das perman�ncias. Procurou-se direcionar o olhar de pesquisador para as a��es 

cotidianas, nas quais h� o desprendimento da vida imposta em meio � cidade espetacular e 

abstrata e que ficam assim, livres das press�es comuns. Essas a��es cotidianas renovam de 

forma positiva a din�mica urbana.  

Essas perspectivas se tornaram t�cnicas de pesquisa, olhares parciais, que quando 
combinados permitem capturar a complexidade da rua. (CARVALHO FILHO; 
MONTOYA URIARTE, 2013)  
 

Localizam-se, por mapas e fotos, as resist�ncias, no tempo presente, e as manifesta��es que 

permanecem mesmo que adaptadas ao longo do tempo. O estudo aconteceu atrav�s de 

pesquisa e visitas ao local, tendo a deriva como m�todo de explora��o, considerando que 

ÒExperimentar o espa�o d� forma a um lugar de tempo diferente, atravessado pelo simult�neo; 

o que ali ocorre, naquele instante, � t�o somente atravessado pelos ritmos particulares daquele 

eventoÓ (VELLOSO, 2016, p. 5).  

A apropria��o n�o pode ser compreendida externamente aos ritmos da vida e do 
tempo, por ser desde sempre um processo que conforma a perspectiva que um 
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indiv�duo tem de seu pr�prio entorno. Para que a apropria��o se torne efetiva, o 
indiv�duo deve tornar-se consciente do que acontece ao seu redor, do que foi 
provocado no entorno por sua pr�pria interven��o, que jamais � neutra, muito menos 
est�tica. (VELLOSO, 2016, p. 4-5). 
 

O resultado dessa etapa da pesquisa est� descrito no item 4.3. N�o possui inten��o de detalhar 

e esgotar as an�lises, como em uma imers�o no cotidiano, mas sim de identificar e apresentar 

as riquezas de desvios presentes nessa regional. Esse estudo possibilitou a escolha do recorte 

da segunda an�lise, a da escala micro. Nesse recorte, concentravam-se o maior n�mero de 

apropria��es por resist�ncia.  

O recorte da escala micro tamb�m foi definido a partir da contextualiza��o, apresentada no 

cap�tulo 3, que mostrou que esse era o articulador urbano original da regional e que, apesar 

das transforma��es urbanas, apresenta espa�os opacos que permanecem at� hoje. 

Dessa forma, foi poss�vel, num segundo momento, elaborar um estudo mais minucioso das 

apropria��es que acontecem no recorte espacial estabelecido pelo eixo da Rua Padre Pedro 

Pinto e Avenida Vilarinho (ver na figura 34B, a �rea de estudo detalhado).  

Figura 34B: çrea de estudo detalhado 

 

Fonte: PRODABEL - PBH, 2011. Adaptado pela autora, 2017. 
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Nesse estudo, o objetivo � aprofundar e tentar esgotar a an�lise de algumas a��es de 

resist�ncias, aplicando uma metodologia distinta da primeira utilizada. 

A metodologia que se mostrou mais adequada a ser explorada nessa an�lise segue os 

princ�pios da etnografia urbana. Ela foi usada como estrutura para a apreens�o das a��es, pois 

interessa-se pela apreens�o do outro e sua rela��o com os espa�os p�blicos do recorte espacial 

estudado.  

O m�todo etnogr�fico n�o se confunde nem se reduz a uma t�cnica; pode usar ou 
servir-se de v�rias, conforme as circunst�ncias de cada pesquisa; ele � antes um 
modo de acercamento e apreens�o do que um conjunto de procedimentos. 
(MAGNANI, 2002, P.17). 
 

O desafio era o de adotar uma nova postura, somando � observa��o da cidade, olhares 

distintos ao da arquitetura e urbanismo, como o da sociologia. A observa��o foi catalogada 

em uma ficha respondendo em campo �s quest�es: (1) Qual a��o observada? (2) Por quem ela 

� realizada? (3) Qual a sua finalidade?  

Sempre que era identificado algo desviante, anotava-se a descri��o clara do que acontecia e 

registrava-se por fotos, juntamente com a localiza��o no recorte espacial realizado e hor�rio 

da a��o. 

Posteriormente, a pesquisa passava para um momento de an�lise, no qual eram respondidas as 

perguntas: (4) De que modo ela � resistente? (5) Que reformula��o do espa�o a a��o 

proporciona? 

A observa��o por um percurso no recorte espacial permitiu a apreens�o de algumas atividades 

que aconteciam com certa regularidade em alguns pontos espec�ficos, como crian�as 

adaptando um espa�o residual para uso de lazer durante o dia; montagem de som para 

acompanhar bailes de rua nos becos e pra�as demonstrando uma resist�ncia pela m�sica e 

dan�a; ambulantes nas cal�adas movimentadas como resist�ncia ao com�rcio formal; 

manuten��o de quintais e hortas privadas e comunit�rias como resist�ncia ambiental � 

especula��o imobili�ria; resist�ncia de manifesta��es culturais que reinventam a rua 

adaptando-a � folia de Reis, capoeira, feiras entre outras. 

Desse processo, tornou-se poss�vel a leitura dos espa�os, � luz das diferen�as e possibilidades 

espaciais presentes no recorte estabelecido. Revela-se que o espa�o diferencial e opaco existe 

dentro do espa�o abstrato e luminoso. Os pressupostos que geram o primeiro, por contradi��o, 
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provocam o segundo, confirmando o que nos diz L�f�bvre: ÒDe sorte que, o espa�o abstrato, 

apesar de sua negatividade, engendra um novo espa�o que levar� o nome de espa�o diferencialÓ 

(L�FéBVRE, 2000, p 64). 

Somou-se � pesquisa a metodologia de etnografia urbana uma perspectiva da mem�ria para as 

apropria��es de perman�ncias. Das pesquisas, foram extra�das imagens de apropria��es 

antigas e da etnografia extra�ram-se imagens das apropria��es cotidianas atuais. 

A primeira t�cnica proposta foi a observa��o est�tica de cima. H� coisas que se 
veem de cima e n�o de baixo, como o volume do fluxo, as trajet�rias ou o ritmo 
geral e os ritmos dissonantes do andar das pessoas. A segunda consiste na 
observa��o est�tica de baixo, em pontos fixos, tais como pontos de �nibus, padarias, 
pra�as, onde � poss�vel captar outras perspectivas. O n�vel dos detalhes aumenta, as 
vozes s�o ouvidas, os cheiros penetram pelas narinas. Usando esta t�cnica, o 
pesquisador dever� se policiar para n�o falar com as pessoas, apenas v�-las: seus 
gestos, seus percursos, seus ritmos. (CARVALHO FILHO; URIARTE, 2012, p. 
106) 
 

As pr�ticas que desviam e resistem ao uso imposto, de algum modo superam o espa�o 

planejado e o reinventam. Elas revelam a criatividade adaptativa dos praticantes ordin�rios, de 

maneira diversa, de modo surpreendente e pouco convencional. O desejo e a necessidade 

cotidiana dos praticantes est�o em destaque. S�o usos imprevis�veis que sobrep�em ao 

preestabelecido no espa�o p�blico. Esse estudo detalhado consta no item 4.4. 

4.3 Pr�ticas cotidianas de resist�ncia Ð estudo geral 

Eu gostaria de acompanhar alguns dos procedimentos Ð multiformes, resistentes, 
astuciosos e teimosos Ð que escapam � disciplina sem ficarem mesmo assim fora do 
campo onde se exerce, e que deveriam levar a uma teoria das pr�ticas cotidianas, do 
espa�o vivido e de uma inquietante familiaridade da cidade. (CERTEAU, 1996, 
p.171). 
 

Este subcap�tulo revela as pr�ticas cotidianas de resist�ncia e desviasionistas presentes na 

regional de Venda Nova como manifesta��es de uma maneira diferente de ocupar o espa�o. 

Elas foram identificadas a partir da percep��o de usos considerados diferenciais, na 

perspectiva da autora desse trabalho. Essa perspectiva considera as formas de apropria��o 

cotidiana dos espa�os p�blicos que geram uma experi�ncia rica, m�ltipla, complexa e que, de 

alguma forma, reinventam o espa�o.  

A identifica��o das pr�ticas foi seguida das respostas sobre de que modo, por quem e para qu� 

os espa�os de reinven��o. A experi�ncia de apreens�o na regional aconteceu a partir de visita 

e o grande desafio era observar como as a��es dos praticantes acabavam significando esse 
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lugar atrav�s de pr�ticas inesperadas e ordin�rias. Para isso, foi necess�rio reaprender a olhar, 

Òmais de pertoÓ e de forma mais ampla, as pessoas e os espa�os. 

Assim, essa primeira parte da pesquisa procurou conhecer a regional para mapear suas 

pr�ticas de resist�ncia e cotidianas, conforme nomeia e localiza a figura 35 (ver p�gina a 

seguir).  

De forma geral, analisando o mapa, entende-se que a regional de Venda Nova possui v�rias 

manifesta��es culturais que se estabeleceram ora por serem express�es tradicionais das 

pessoas que habitam o lugar, como a Folia de Reis e a Quadrilha, ora por serem fortes 

representa��es de luta da periferia por um lugar e espa�o na cidade como � o caso do Hip Hop 

e Funk. Algumas s�o express�es de culturas pr�prias paralelas ao capitalismo, como a cultura 

cigana e a apropria��o de espa�os para produ��o de hortali�as e verduras atrav�s de 

coopera��o e com retorno para a comunidade. 
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Figura 35: Pr�ticas cotidianas de resist�ncia geral: Regional de Venda Nova 

 

Fonte: PRODABEL, 2011. Adaptado pelo autora, 2017  
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4.3.1 O uso dos espa�os p�blicos: pra�as e becos  

As pra�as e ruas foram e continuam sendo apropriadas de maneira diversa e m�ltipla por usos 

e a��es humanas distintas das propostas pelo planejamento urbano, pelas revitaliza��es e 

obras de infraestrutura pelas quais os espa�os f�sicos da regional passaram - conforme 

apresentado no cap�tulo 3. As pra�as s�o apropriadas de maneiras diversas, por sujeitos 

diversos e em momentos distintos.  

De todas as pra�as que a regional tem, algumas delas apresentam pr�ticas cotidianas de 

resist�ncias significativas. S�o as que est�o marcadas na figura 35 com os n�meros de 1 a 7.  

Elas s�o apropriadas, principalmente � noite, pelos jovens que promovem as disputas de som 

do hip-hop e por bailes de rua, com intuito de encontro e intera��o. Esses encontros ser�o 

descritos de forma mais minuciosa no pr�ximo subcap�tulo.  

Outra forma comum de apropria��o das pra�as � por vendedores ambulantes que aproveitam 

seu movimento. Normalmente, eles as apropriam para venda de lanches. Um exemplo desse 

uso informal e ordin�rio acontece na Pra�a da Vila S�o Jo�o Batista, identificada pelo n�mero 

5 na figura 35. Essa pra�a possui alguns bares em seu entorno e � uma das formas de acesso � 

Vila. Esse movimento atrai os jovens que ficam na pra�a ouvindo m�sica e consomem os 

produtos dos ambulantes. O uso acontece todos os dias, mas � mais intenso nos fins de 

semana � noite. Trata-se de uma pr�tica que est� na contram�o do uso proposto para o espa�o 

e que o torna vivo e diverso.  
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Figura 36: Pra�a da Vila S�o Jo�o Batista 

 

Fontes: Acervo da autora, 2017. 

Figura 37: Localiza��o Pra�a Vila S�o Jo�o Batista 

 

Fonte: PRODABEL, 2011. Adaptado pelo autora, 2017. 

Nas vilas existentes na regional, os becos e espa�os livres s�o usados como lugar de conv�vio 

e manifesta��o de dan�as e m�sicas como o funk e o hip-hop. A Vila Mantiqueira, por 

exemplo, caracteriza-se por uma vila que possui 72% de sua popula��o de jovens e adultos 

com menos de 45 anos, de acordo com o Plano Geral Espec�fico (PGE). Trata-se de um 

p�blico vulner�vel e com alto �ndice de desempregados. Esses jovens utilizam o hip-hop 

como lazer e para manifestar seus problemas e quest�es da falta de direito � cidade. 
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Figura 38: Localiza��o Becos Vila Mantiqueira 

 

Fonte: PRODABEL, 2011. Adaptado pelo autora, 2017. 

 

Figuras 39 e 40: Beco Vila Mantiqueira  

   

Fonte: Arquivo Document�rio ÒNo fluxoÓ, editado pela autora, 2017. 

4.3.2 O uso dos espa�os p�blicos: �reas residuais  

Algumas �reas residuais, surgidas pela implanta��o de obras de infraestrutura foram 

apropriadas como espa�os de lazer. As que apresentam maior grau de inventividade e 

apropria��o foram identificadas na figura 32 com os n�meros 15, 16 e 17. Elas foram criadas 

e executadas pelos habitantes do lugar e se transformaram em espa�os de lazer e conv�vio. 

Este � o caso apresentado nas fotos 40 e 41 abaixo. 

 

 

 

 



102 
 

 

 

Figuras 41 e 42: Localiza��o Espa�o Residual 1 e 2 

 

 

Fonte: PRODABEL, 2011. Adaptado pelo autora, 2017. 

S�o espa�os improvisados pelos moradores para a instala��o de quadras de areia Ð utilizadas 

por crian�as, jovens e adultos - e para encontro e conv�vio Ð conforme foto 43, onde foram 

improvisados bancos de madeira. As necessidades e as car�ncias desse tipo de espa�o 

provocam apropria��es criativas que revelam uma rica experi�ncia urbana de interven��o. 

Figuras 43 e 44: çrea residual Avenida Vilarinho 

   

Fonte: Acervo da autora, 2017 e 2003. 

!
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Figuras 45 e 46: çrea residual Avenida Vilarinho 

   

Fonte: Acervo da autora, 2017. 

4.3.3 O uso dos espa�os p�blicos: usos culturais em edif�cios e �reas livres 

Alguns edif�cios e �reas livres foram identificados na figura 35 com intuito de registrar 

espa�os sociais e culturais que, apesar de serem propostos pela prefeitura municipal, s�o 

importantes como promotores de uma consci�ncia e valores locais. S�o eles: Centro Cultural 

de Venda Nova (usos: Capoeira Ficage; Grupo Hip Hop Fam�lia 31); edif�cio do Teatro Negro 

e Atitude; edif�cio da Escola de Samba GRES; Centro de Refer�ncia da Mulher Negra; Centro 

de Viv�ncia Agroecol�gica.   

Esses espa�os representam espa�os abstratos e luminosos, que, em uma tentativa de capturar 

as manifesta��es culturais, reduzindo sua inventividade, mascaram-na atrav�s do espet�culo. 

Apesar disso, as a��es que acontecem nesses espa�os - a capoeira Ficage; o Hip-hop Fam�lia 

31; a Escola de Samba GRES e o Teatro Negro e Atitude, ampliam-se e acabam por revelar 

um uso diferencial do espa�o. 

� preciso extrair outro cotidiano, n�o aquele que � mascarado no espet�culo, que 
tem a fun��o expl�cita de esvazi�-lo, e expor o pr�prio esvaziamento. A totalidade 
deve ser buscada nas formas que a pobreza produziu, a� reside a possibilidade do 
enriquecimento da vida cotidiana. O cotidiano que prepara a revolu��o est� 
encerrado no conforto, nos lazeres, em tudo que destr�i a imagina��o (VELLOSO, 
2016, p. 3) 
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Figuras 47 e 48: Capoeira Ficage e Hip-hop Fam�lia 31 

   

Fontes: Arquivo Trilhas de mem�rias de Venda Nova, 2014 e acervo da autora, 2013 e 2017. 

Eles, atrav�s da sua a��o, representam uma outra maneira de rea��o contra a passividade 

comum nos espa�os, uma forma de predomin�ncia do cotidiano sobre os espa�os abstratos. 

Figuras 49 e 50: Teatro Negro e Atitude e Escola de Samba GRES 

   

Fontes: Arquivo Trilhas de mem�rias de Venda Nova, 2014 e acervo da autora, 2013 e 2017. 

4.4 Pr�ticas cotidianas de resist�ncia Ð estudo detalhado 

A �rea escolhida para estudo detalhado se localiza nos eixos da Rua Padre Pinto e Avenida 

Vilarinho (Figura 51). Por ser essa regi�o com maior adensamento populacional, nela se 

concentram a maior parte das pr�ticas cotidianas de resist�ncia da regional. Nessa �rea, 

acontecem sobreposi��es de espa�os abstratos aos espa�os luminosos, conforme ser� 

apresentado a seguir. Foram selecionadas as principais pr�ticas existentes para possibilitar a 

an�lise mais aprofundada delas.  

P�de-se observar as resist�ncias cotidianas, que aconteciam em alguns pontos do nosso 

recorte espacial (escala micro) com certa regularidade. A escolha das resist�ncias partiu da 

observa��o das a��es que, de algum modo, superam o uso esperado dos espa�os observados e 

que evidenciavam a capacidade de adapta��o e transforma��o de seus praticantes, com a��es 
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diversas e surpreendentes. Esses s�o sujeitos praticantes do espa�o capazes de adequar o 

espa�o �s suas necessidades e desejos. Dessa forma, as a��es de resist�ncia escolhidas foram 

intituladas de pr�ticas: (1) as pr�ticas significativas de m�sica e dan�a; (2) as pr�ticas de 

resist�ncia ao com�rcio formal, os ambulantes; (3) as resist�ncias e cria��es destinadas � 

adapta��o espacial para espa�os de conv�vio e de lazer; (4) resist�ncias ambientais; (5) 

resist�ncias pela perman�ncia manifesta��es culturais.  
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Figura 51: Pr�ticas de resist�ncia - estudo detalhado 

 

Fonte: PRODABEL, 2011. Adaptado pelo autora, 2017  
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4.4.1 Pr�tica 1 Ð A resist�ncia pela m�sica e dan�a 

Dentro do recorte de estudo proposto, foram observadas, em algumas pra�as e becos, 

apropria��es de maneira inesperada pelos jovens. 

Esses espa�os s�o utilizados, principalmente de madrugada, como lugar de encontros para 

bailes de rua e disputas de sons. S�o apropria��es comuns em �reas de periferia e vem se 

fortalecendo nos �ltimos anos como uma nova forma de conviver e ocupar o espa�o p�blico. 

Al�m de conv�vio, o baile de rua � uma nova forma de expor e manifestar sobre as 

dificuldades da vida na periferia e quest�es de luta. 

Os jovens apropriam livremente os espa�os com o objetivo de encontro e divers�o, mas como 

forma intuitiva de questionamento e resist�ncia ao padr�o de uso estabelecido. S�o encontros 

n�o organizados empresarialmente: os jovens marcam eventos pelas redes sociais, a 

informa��o se espalha rapidamente e acontece. � uma nova forma de organiza��o sem 

controle de qualquer institui��o do estado. 

As pra�as e becos vivenciadas e observadas est�o marcadas na figura 51. Entre elas est�o: 

pra�a e becos da Vila S�o Jo�o Batista (n�mero 10 da figura 51; Pra�a Hip Hop. Essas 

pr�ticas revelam t�ticas de apropria��o do espa�o p�blico de forma diversa e criativa, mant�m 

uma rela��o intensa com eles e os transformam cotidianamente.  

Essa experi�ncia urbana reflete um outro fazer, ordin�rio e desviante, pr�prio da apropria��o e 

ocupa��o cotidiana e que cria �reas opacas na cidade com o uso inesperado do espa�o. 

Figura 52: Baile de rua 

   

Fonte: Arquivo Document�rio ÒNo fluxoÓ, editado pela autora, 2017. 
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Al�m do uso inventivo da pra�a Santo Ant�nio, caracterizado como uma Òt�tica astuciosaÓ, 

nesse recorte espacial acontecem outras a��es que est�o ligados � m�sica e a dan�a. � o que 

acontece na Quadra do Vilarinho (item 27 da figura 51). 

Figura 53: Localiza��o da quadra do Vilarinho 

 

Fonte: PRODABEL, 2011. Adaptado pelo autora, 2017 

Essa edifica��o se localiza na avenida Vilarinho e seus bailes foram representados pelas fotos 

54 e 55. � conhecida desde 1983, pelo famoso Baile da Saudade, uma das principais 

referencias da m�sica Soul em Minas Gerais. Foi a partir do uso dessa quadra que surgiu uma 

lenda em Venda Nova: Òo Capeta do VilarinhoÓ5. Atualmente, esse lugar � utilizado para os 

bailes de Funk. 

Figuras 54 e 55: Baile de Funk na quadra do Vilarinho 

   

Fonte: Beto Magalh�es/EM/D.A Press 

Al�m dos bailes de rua, tem forte express�o o movimento Rap. Ele caracteriza-se por um 

movimento musical t�pico das �reas perif�ricas e marginalizadas. Este movimento chegou ao 

                                                             
5 A lenda do Capeta do Vilarinho conta a hist�ria de um jovem misterioso que se chamava Alex. Ele, com um 

par de chifres e patas de bode, assustava o p�blico de baile funk em Venda Nova, na d�cada de 1990. A lenda 
se propagou e ficou famosa em Belo Horizonte. 
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Brasil, em 1980, como parte da cultura da periferia e dos morros. Os espa�os p�blicos s�o 

locais para a manifesta��o e encontros. Seus principais representantes s�o jovens e acontece 

atrav�s da montagem de som e execu��o de batidas e dan�as. 

A regi�o serve como inspira��o para a cria��o de videoclipes de m�sicas que possuem letras 

que valorizam o lugar. Eles usam a internet como alternativa de divulga��o de seu trabalho, e, 

assim, ganham notoriedade e conseguem integrar um forte movimento que acontece 

atualmente em toda a cidade de Belo Horizonte. Contemplam m�sicas, bailes, c�digos de 

comportamento, g�rias e sinais. As performances, imagens sutis e de luta por uma posi��o em 

nossa sociedade fazem com que os rappers reinventem os espa�os de Venda Nova como lugar 

de movimento de resist�ncia. 

Outro exemplo recente dessa pr�tica � a iniciativa das mulheres do Rap. Al�m de sua m�sica 

questionar e revelar problemas de desigualdades de nossa sociedade, apesenta tamb�m 

questionamentos sobre a valoriza��o feminina no universo Rap, contextualizando suas 

vontades, sonhos e opini�es, ligados � complexa realidade perif�rica inerente �s mulheres 

negras. 

Figura 56: Imagem videoclipe m�sica ÒTipicamente BrasileiroÓ 

 

Fonte: Dispon�vel em https://www.youtube.com/watch?v=61dC9G6Q7qg Acesso em: 03/02/2018 

Atrav�s da dan�a e da m�sica, consegue-se verificar a a��o de muitos sujeitos (indicando a 

complexidade da vida social) e a possibilidade de reconhecimento de fissuras e brechas, pela 

alegria e entusiasmo gerado por sentimentos compartilhados no espa�o que sustentam 

sociabilidades e a��es espont�neas. Essa constata��o � uma resposta cotidiana e resist�ncia, 

da vida coletiva, � a��o dominante. 
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Conquista e supera��o, vivenciadas no cotidiano e em espa�os adversos, que criam 
inst�veis territorialidades, onde deveriam imperar, unicamente, os resultados de 
pol�ticas urbanas excludentes e a materialidade que destila evidentes intuitos de 
aparta��o social. As a��es envolvidas nesses processos dispensam ret�rica e grandes 
narrativas, por dependerem de r�pidas invers�es de sentido das intera��es sociais, do 
desarranjo de regras e de desvios inesperados das rotinas urbanas. (RIBEIRO, A., 
2010, p. 28) 
 

Acontecem tamb�m, na �rea de estudo, encontros frequentes, promovidos por jovens, para 

manifesta��o do Hip-hop. Em especial, h� uma pra�a que � apropriada cotidianamente para 

essa a��o. Essa resist�ncia transformou o espa�o de tal forma que os moradores apelidaram 

essa pra�a de ÒPra�a do Hip HopÓ (ver sua localiza��o na figura 51).  

Um grupo bem significativo que promove esse movimento � o ÒFam�lia 31Ó, que surgiu a 

partir da proposta de dois jovens de dizer coisas sobre o que acontecia nas vilas e bairros e 

suas car�ncias. No in�cio, n�o tinham equipamento de som, ent�o, improvisavam com seus 

MP3Õs, servindo como base para as cria��es musicais. Hoje, utilizam tamb�m o espa�o do 

Centro Cultural de Venda Nova. 

Figuras 57, 58 e 59: Apropria��o Pra�a Hip Hop, 2014 

     

Fonte: Arquivo Trilhas de mem�rias de Venda Nova, 2014. 

 

4.4.2 Pr�tica 2 Ð Resist�ncia ao com�rcio formal: os ambulantes  

Em alguns pontos dos passeios da Rua Padre Pedro Pinto, marcada na figura 51, acontece a 

cria��o de Òmicro-espa�osÓ (URIARTE, 2014) para vendas de produtos e mercadorias de 

forma irregular. A prefeitura tenta controlar, proibindo e promovendo a��es de apreens�o, 

mas, por sua mobilidade, acabam indo para outro lugar conseguindo se manter. 

Esta ocupa��o causa in�meros transtornos � regi�o e est� sendo motivo de constantes 

conflitos e diverg�ncias de opini�o da popula��o local que denuncia os ambulantes. 

Propriet�rios do com�rcio regular local reclamam e pedem provid�ncias � administra��o 

municipal. Por outro lado, consumidores se veem atra�dos pela criatividade dos ambulantes e 

maior acessibilidade de suas mercadorias.  
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Posta a quest�o, � importante dizer que, aqui, o espa�o p�blico, refor�ado por um dos mais 

fortes aspectos de mem�ria, perman�ncia e identidade de Venda Nova Ð o com�rcio Ð � palco 

de discuss�o de profundas quest�es de produ��o do espa�o urbano. Ele revela quest�es 

ligadas diretamente � necessidade de resist�ncia e sobreviv�ncia dos habitantes desse lugar. 

Figuras 60, 61 e 62: Camel�s na Rua Padre Pedro Pinto na d�cada de 1990; 2015 e 2017 

     

Fontes: Fonte: Arquivo Trilhas de mem�rias de Venda Nova, 2014; 
http://www.jornalhorizontebh.com.br/archives/7882, 2015 e acervo da autora, 2017. 

A leitura desses micro-espa�os, por uma perspectiva de L�f�bvre (2000) e Santos (1996), 

revela um exemplo claro de como o uso do espa�o p�blico, como local de conflitos, cria um 

espa�o diferencial e opaco. Eles surgem no espa�o abstrato e luminoso, provocando fissuras e 

se transformando em exemplos de pr�ticas criativas que est�o na contram�o da ordem 

pr�-estabelecida. Essa � a revela��o de que o espa�o luminoso atua apenas na apar�ncia. Na 

pr�tica, ÒO espa�o abstrato n�o � homog�neo; tem a homogeneidade como meta, sentido, 

objetivo. O imp�e. Nele mesmo, � pluralÓ (L�FéBVRE, 2000, p. 330). 

A apropria��o do espa�o revela o desafio premente e a necessidade de discutir alternativas 

poss�veis �s quest�es locais, mais do que a forma de controlar o espa�o (como a tentativa de 

controle pela prefeitura atrav�s da constru��o de um edif�cio para colocar os Òcamel�sÓ, 

Shopping popular Uai), que desconsidera as necessidades dos que participam dele. Os espa�os 

p�blicos podem ser produzidos cotidianamente de forma intuitiva e criativa. 

4.4.3 Pr�tica 3 Ð Resist�ncias e cria��es destinadas � adapta��o espacial para espa�os de 

conv�vio e de lazer. 

O recorte espacial observado possui poucas pra�as, mas muitos espa�os residuais e vazios que 

surgiram pela implanta��o da Avenida Vilarinho (ver localiza��o dessa na figura 51), 

conforme explicado no cap�tulo 3. Esses espa�os residuais foram apropriados para uso de 

feiras e festas. � o caso do canteiro central da Avenida Vilarinho, que ser� detalhado aqui. 
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Figuras 63 e 64: Apropria��o do canteiro Avenida Vilarinho, 2003 e 2017 

   

Fontes: Acervo da autora 2003 e 2017. 

O canteiro central da Avenida Vilarinho � apropriado pelos usu�rios e moradores da regi�o de 

forma improvisada para a realiza��o de feiras, festas, caminhadas e at� como local de 

estacionamento de carro�as. Esses usos aconteciam ao longo de toda a avenida, mas, ap�s a 

implanta��o do BRT que se integra � esta��o de �nibus de Venda Nova e � esta��o intermodal 

(�nibus e metr�) Vilarinho, eles passaram a acontecer de forma mais concentrada no trecho 

estudado. 

O uso mais significativo � o de lazer, como futebol e caminhadas. Essas pr�ticas constituem 

uma supera��o da anula��o do c�rrego e sua recupera��o enquanto lazer. Um espa�o surgido 

a partir de uma obra extremamente impactante para o meio-ambiente e para a paisagem � 

reinventado e adaptado, por pessoas comuns e habitantes ordin�rios, gerando uma zona de 

invers�es de sentido e criando formas inesperadas de intera��es para o espa�o abstrato 

proposto. 

Acontece aqui o que Ribeiro (2010) chamou de Òa��es que dispensam ret�rica e grandes 

narrativas, por dependerem de r�pidas invers�es de sentido das intera��es sociais, do 

desarranjo de regras e de desvios inesperados das rotinas urbanasÓ (RIBEIRO, 2010, p. 29). 
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Figuras 65 e 66: Apropria��o do canteiro Avenida Vilarinho, 2003 e 2017 

   

Fontes: Acervo da autora 2003 e 2017. 

Os praticantes ordin�rios retratam subjetividades, afetam os espa�os e s�o afetados por eles. 

Pr�ticas cotidianas de resist�ncia como essas, presentes na regi�o, s�o fortes iniciativas de 

representa��o de singularidades humanas e t�ticas para um outro fazer, um outro urbanismo 

surgido na rela��o direta entre corpo e cidade. Segundo Fabiana Dultra Britto: 

Os estudos sobre a cidade, a din�mica da vida urbana e a constitui��o da esfera 
pol�tica, quando se abrem para articula��es entre corpo, arte e subjetividade afastada 
desse prumo ahist�rico e acr�tico levantam importantes questionamentos quanto aos 
efeitos s�cio-pol�ticos de pr�ticas art�stico-corporais na cidade e quanto � modeliza��o 
de pr�ticas composicionais nas interven��es art�sticas urbanas. (Britto, 2014, p.28). 

O contato com essas pr�ticas, valorizando o cotidiano, envolvendo momentos, instantes e o 

ef�mero, tornou poss�vel a descoberta de uma outra cidade: espont�nea e inventiva, praticada 

e concebida, como potencialidade da experi�ncia urbana. 

4.4.4 Pr�tica 4 - Resist�ncias ambientais 

Para entendimento dessa resist�ncia, torna-se necess�rio uma breve explica��o sobre as 

caracter�sticas e import�ncias ambientais presentes no recorte de estudo, bem como para que 

seja entendido o porqu� de ser uma resist�ncia de a��o que permanece desde o in�cio de sua 

ocupa��o.  

Nessa �rea, o C�rrego do Vilarinho, transformado em avenida sanit�ria em 1970, come�a e 

termina em conflu�ncia com a rua Padre Pedro Pinto. O encontro com essa rua a oeste � o 

lugar de encontro do afluente C�rrego do Cap�o com o C�rrego Vilarinho. 

 

 

!
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Figura 67: Localiza��o C�rrego do Cap�o e horta do Sr. Ant�nio 

 

Fonte: PRODABEL - PBH, 2011. Adaptado pela autora, 2017. 

As �guas do C�rrego do Cap�o eram utilizadas para mover moinhos para a produ��o de 

a��car, rapadura e a roda de fub� da Fazenda da Cap�o, existente ali desde o s�culo XVIII. 

Eram utilizadas tamb�m para pesca e lazer. 

Figuras 68, 69 e 70: C�rrego do Cap�o em 1970, 2013 e 2017 

     

Fontes: Arquivo Trilhas de mem�rias de Venda Nova, 2014 e Acervo da autora 2013 e 2017. 

Os moradores da regi�o lutam por sua revitaliza��o e contam com o apoio do projeto 

Manuelz�o da UFMG. A Prefeitura de Belo Horizonte realizou algumas obras, que n�o 

promoveram a recupera��o ambiental desse c�rrego. Os jovens de escolas pr�ximas, com 

apoio do laborat�rio LABEPEH da FAE UFMG, realizam ocupa��es no c�rrego com objetivo 

de mostrar a sua import�ncia ambiental e social. S�o atividades de educa��o ambiental e 

conscientiza��o. 

Este movimento acabou por alertar os moradores do entorno, que passaram a apropriar-se 

desse espa�o com intuito de melhorar suas condi��es ambientais. Nesse sentido, eles 

executaram travessias de pedestres que promoveram melhorias para a articula��o urbana entre 

os bairros pr�ximos. A��es da comunidade de limpeza representam uma forte manifesta��o 
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em prol do resgate do C�rrego e adapta��o desse lugar com a��es inesperadas e que 

promovem sua melhoria. 

Trata-se de um pequeno movimento local, mas que significa um grande avan�o na valoriza��o 

dos rios e c�rregos das cidades. 

Figuras 71, 72, 73: C�rrego do Cap�o 2013 e Travessia sobre o c�rrego em 2017 

     

Fontes: Arquivo Trilhas de mem�rias de Venda Nova, 2014 e Acervo da autora 2013 e 2017. 

Dessa forma, os movimentos de luta pela qualidade dos espa�os p�blicos e livres da cidade 

s�o importantes apropria��es que revelam fissuras na ordem e que revelam preocupa��o com 

as quest�es de qualidade ambientais dos centros urbanos.  

A degrada��o ambiental das cidades contempor�neas, polui��o e extin��o de �reas verdes, 

c�rregos e rios afeta diretamente a qualidade de vida das pessoas. Essa � uma quest�o 

acentuada nas �reas perif�ricas da cidade, como Venda Nova.  

Os praticantes desse lugar, que t�m com ele uma experi�ncia intensa, s�o os mais afetados e 

os primeiros a buscarem uma solu��o. � o exemplo do Sr. Ant�nio que possui uma horta de 

verduras pr�xima das margens desse C�rrego. Essa regi�o produzia hortifrutigranjeiros que 

abasteciam Belo Horizonte desde o s�culo XIX e a horta do Sr. Ant�nio, juntamente com a 

ch�cara da Dona L�cia e o quintal da Dona Eul�lia (ver localiza��o desses na figura 51), s�o 

perman�ncias dessa �poca. 

O Sr. Ant�nio j� utilizou as �guas do C�rrego do Cap�o para irrigar suas verduras. Hoje, 

utiliza a �gua de uma cisterna que furou em seu lote. Ele � um dos moradores que participam 

da luta por sua recupera��o. 
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Figuras 74 a 78: Exemplos de quintais e hortas que permanecem em Venda Nova  

     

   

Fontes: Arquivo Trilhas de mem�rias de Venda Nova, 2014 e Acervo da autora 2013 e 2017 

Al�m de iniciativas em rela��o ao C�rrego do Cap�o, Venda Nova possui uma horta 

comunit�ria (figura 79), produzida atrav�s do sistema de Agricultura Urbana. Ela se localiza 

pr�xima ao terreno do Centro Cultural de Venda Nova. Trata-se de um pr�tica criativa 

cotidiana que se desenvolveu na regi�o de forma coletiva e espont�nea. Essa pr�tica se tornou 

de fundamental import�ncia para a intera��o social por considerar os princ�pios de 

cooperativismo e igualdade. Atrav�s dela, o espa�o � reinventado, inserindo a possibilidade da 

produ��o de alimentos no contexto urbano e atingindo uma dimens�o ecol�gica, econ�mica e 

de acesso a uma alimenta��o saud�vel, importante para a regi�o. 

Figura 79: Localiza��o da Horta Comunit�ria 

 

Fonte: PRODABEL - PBH, 2011. Adaptado pela autora, 2017. 
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Al�m dos citados benef�cios, esses praticantes comuns e ordin�rios promovem a manuten��o 

e amplia��o de �reas perme�veis, verdes e da biodiversidade, contribuindo para uma condi��o 

ambiental e uma paisagem urbana mais agrad�vel. 

4.4.5 Pr�tica 5 - Resist�ncias pela perman�ncia manifesta��es culturais e pol�ticas 

Das apropria��es cotidianas que acontecem na Regional de Venda Nova, algumas das que se 

encontram ao longo do recorte espacial s�o significativas por serem as que mais representam 

as perman�ncias e as que mais resistem �s transforma��es impostas ao espa�o urbano ao 

longo do tempo. 

Dessa forma, pretende-se, aqui, apresentar algumas dessas perman�ncias com mais detalhes 

para conhecimento e entendimento de suas din�micas e de como elas proporcionam um 

enriquecimento da experi�ncia e o estabelecimento da mem�ria que est� em constante 

transforma��o. 

A primeira delas est� no espa�o localizado mais pr�ximo da conflu�ncia a leste da Rua Padre 

Pedro Pinto e Avenida Vilarinho (figura 80). Ele � um espa�o triangular que surgiu a partir de 

uma obra vi�ria que dividiu o fluxo da Padre Pedro Pinto que vai para a Avenida D. Pedro I 

do fluxo que vem da Avenida Vilarinho.  

Figuras 80: Localiza��o Pra�a do Cruzeiro 

 

Fonte: PRODABEL - PBH, 2011. Adaptado pela autora, 2017. 

Esse espa�o compunha o ponto de acesso de Sabar� � Venda Nova. Atualmente, � a regi�o 

que conecta Venda Nova � Avenida Pedro I e, consequentemente, ao centro de Belo 

Horizonte, a Vespasiano e a Santa Luzia. Esse espa�o p�blico passou a testemunhar a 
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mem�ria hist�rica da cidade e de seus antigos moradores, quando foi implantado l� o cruzeiro 

como s�mbolo da tradi��o cat�lica. Neles, eram realizadas as Festas de Santa Cruz. Essa 

tradi��o perdurou durante mais de um s�culo, mas n�o acontece mais nessa regi�o. 

A festa de Santa Cruz, na tradi��o cat�lica, � celebrada no dia 14 de setembro e tem o 

objetivo de relembrar a crucifica��o de Jesus. A Cruz � vista como s�mbolo de salva��o. 

Como manifesta��o cultural, possui valor de mem�ria, pois a partir dela acontecem eventos 

que promovem a transmiss�o da tradi��o por meio de encontros e intera��o social. Esses 

eventos v�o desde apresenta��es da banda de m�sica e prociss�es at� os enfeites das casas, 

das ruas e das cruzes. 

Figuras 81 e 82: Prociss�o 1930 e Dan�a na Festa de Santa Cruz 

   

Fonte: Arquivo Trilhas de mem�rias de Venda Nova, 2014 e Jornal Net: www.jornalnanet.com.br, 2010. 

A Pra�a Do Cruzeiro � hoje um lugar de valor simb�lico, a perman�ncia da Cruz aviva a 

lembran�a das festas que aconteciam em Venda Nova. Possui um anfiteatro que � apropriado 

por moradores de rua e usado como local de parada de vendedores ambulantes. Esses s�o os 

habitantes que apropriam o espa�o cotidianamente e o transformam em lugar diferencial. 
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Figuras 83 e 84: Pra�a do Cruzeiro, 1980 e 2017 

      

Fonte: Arquivo Trilhas de mem�rias de Venda Nova, 2014 e autora, 2017. 

Seguindo na Rua Padre Pedro Pinto, sentido Ribeir�o das Neves, chegamos na Pra�a e Igreja 

de Santo Ant�nio. 

Figura 85: Localiza��o Pra�a e Igreja de Santo Ant�nio 

 

Fonte: PRODABEL - PBH, 2011. Adaptado pela autora, 2017. 

A matriz de Santo Ant�nio � um dos exemplos da n�o preserva��o das edifica��es hist�ricas 

em Venda Nova. Ao longo do processo de adensamento dessa regi�o, ela passou por v�rias 

transforma��es. No s�culo XVIII, foi implantada a primeira capela no povoado. Ela foi 

erguida onde, hoje, localiza-se a Pra�a Amintas de Barros (figura 94) e foi demolida quando 

ocorreu a implanta��o da Matriz. 
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No s�culo XIX, a popula��o realizou o desejo de ter uma Igreja com duas torres, agora j� 

localizada em frente � Pra�a Santo Ant�nio. Passou por uma total descaracteriza��o, no s�culo 

XX, a transformando em uma Igreja com apenas uma torre.  

Figuras 86 e 87: Igreja de Santo Ant�nio, em 1809 e 1930 

   

Fonte: Arquivo Trilhas de mem�rias de Venda Nova, 2014. Adaptado pela autora,  2017. 

Em 1960, em uma reforma dr�stica, a Igreja perdeu a torre. Atualmente, ela foi demolida para 

que seja constru�do o projeto idealizado pelos moradores. Trata-se uma triste hist�ria de perda 

para o patrim�nio de Belo Horizonte. O que permanece � a tradi��o cat�lica que acontece 

atrav�s das festas religiosas. As experi�ncias urbanas dessas intera��es sociais estabelecem a 

mem�ria, transmitida de gera��o a gera��o. 

Figuras 88, 89 e 90: Igreja de Santo Ant�nio em 1960, 2017 e a construir 

     

Fonte: Arquivo Trilhas de mem�rias de Venda Nova, 2014 e autora. Adaptado pela autora,  2017. 

Outra edifica��o que n�o existe mais � o cine S�o Pedro. Ele se localizava pr�ximo � Pra�a 

Santo Ant�nio e era um importante lugar de divers�o, encontro e cultura. Essa edifica��o foi 

transformada em com�rcio. A regi�o n�o possui cinema dessa forma, atualmente, h� apenas 

os cinemas localizados no Shopping Norte, na Avenida Vilarinho e outro pr�ximo, no 

Shopping Esta��o. 
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Figuras 91, 92 e 93: Localiza��o e Cine Teatro S�o Pedro em 1940 e 2014 

     

Fonte: Arquivo Trilhas de mem�rias de Venda Nova, 2014 e autora. Adaptado pela autora,  2017. 

O uso comercial das edifica��es e a caracter�stica de polarizador e local de encontro da rua 

Padre Pedro Pinto permanecem mais do que as edifica��es. Essa rua foi e continua sendo o 

principal palco de discuss�es pol�ticas e manifesta��es culturais. 

Nesse sentido, a pra�a Amintas de Barros � um outro espa�o de conv�vio que, apesar de 

algumas obras de revitaliza��o que desconsideraram as apropria��es cotidianas, permanece 

sendo ocupada cotidianamente de forma criativa.  

Figura 94: Localiza��o da Pra�a Amintas de Barros 

 

Fonte: PRODABEL - PBH, 2011. Adaptado pela autora, 2017. 

Esta Pra�a se localiza no principal ponto de acesso ao Centro de Venda Nova dos bairros na 

parte mais a sul da regional, entre eles o Bairro Candel�ria e o Santa M�nica. Possui, assim, 

um grande fluxos de pessoas, autom�veis e transporte p�blico. 
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Figuras 95, 96 e 97: Pra�a Amintas de Barros em 1809 e 1970 

     

Fonte: Arquivo Trilhas de mem�rias de Venda Nova, 2014. 

Desde o in�cio do povoamento, esse lugar era utilizado para encontro e lazer. Foi erguida ali a 

primeira capela de Venda Nova, no s�c. XVIII. No in�cio da d�cada de 1960, foi implantada a 

pra�a e, ao longo dos anos, foi fortalecendo sua caracter�stica de lugar de manifesta��o 

pol�tica e de festas regionais, incluindo feiras, shows e quadrilhas que se estendem pela Rua 

Padre Pedro Pinto. 

Figuras 98, 99, 100: Pra�a Amintas de Barros: festas e feiras, 1980 

     

Fonte: Arquivo Trilhas de mem�rias de Venda Nova, 2014. 

Em frente a essa pra�a, est� localizada a Administra��o Regional de Venda Nova, implantada 

em 1973. Assim, o car�ter de lugar para manifesta��o da popula��o � intensificado. Al�m 

dessas ocupa��es, vinculadas a administra��o regional, h� as ordin�rias, pela popula��o de 

rua e catadores.  

 

 

 

 

 

  



123 
 

 

 

Figuras 101 a 105: Pra�a Amintas de Barros: festas e feiras, 1980 

     

   

Fonte: Arquivo Trilhas de mem�rias de Venda Nova, 2014. 

O uso desse lugar por moradores de rua provocou conflitos entre seus usu�rios que pediram � 

regional o fechamento e a revitaliza��o da pra�a. 

A pra�a passou por reformas, em 2014, e foi reinaugurada em 2015. Essa revitaliza��o seguiu 

os pressupostos do planejamento urbano, citados no cap�tulo 2. Foi implantado um espa�o 

padronizado e pacificado, em detrimento das manifesta��es e ocupa��es cotidianas e 

ordin�rias. A proposta desconsiderou a �rea livre que propiciava encontros e, no lugar, 

executou-se uma academia da cidade, conforme padr�o implantado recentemente nas pra�as 

de Belo Horizonte, juntamente com uma nova proposta de jardinagem. 

Mesmo com essas interven��es, o lugar permanece como ponto de encontro e de descanso 

para catadores e moradores de rua. Permanece sendo tamb�m um local de encontro para 

manifesta��es pol�ticas. Elas acontecem, agora, nos gramados, nos passeios e rua que a 

conformam. 
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Figuras 106 e 107: Situa��o atual da Pra�a Amintas de Barros 

   

Fonte: Arquivo da autora, 2017. 

Todas essas apropria��es cotidianas refor�am o car�ter das pra�as e da Rua Padre Pedro Pinto 

como polarizadoras de intera��es e exemplos de experi�ncia rica e complexa da vida 

perif�rica dessa regional. As pessoas que ocupam esse lugar de maneira mais diversa e livre 

s�o as respons�veis pela constitui��o da mem�ria e s�o os representantes do processo de 

produ��o social do espa�o. 

Figuras 108 e 109: Prociss�o na Rua Padre Pedro Pinto e Evento em frente � Pra�a Amintas de Barros, 1809 e 
1960 

   

Fonte: Arquivo Trilhas de mem�rias de Venda Nova, 2014. 

Como visto, os espa�os p�blicos da regional de Venda Nova foram, e continuam sendo, 

lugares importantes para as manifesta��es culturais. Entre elas, h� v�rias que envolvem a 

m�sica e a dan�a.  

Nesse sentido, a Corpora��o musical da regi�o, representa uma importante perman�ncia 

cultural. Ela foi fundada em 1920 e, desde ent�o, chama-se Corpora��o Musical Santo 

Ant�nio, em homenagem ao padroeiro. A banda � uma importante tradi��o musical entre os 
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povoados. As festas que aconteciam eram sempre acompanhadas pela banda, desde bailes at� 

as religiosas. 

Figuras 110: Localiza��o da sede da Corpora��o Musical Santo Ant�nio 

 

Fonte: PRODABEL - PBH, 2011. Adaptado pela autora, 2017. 

As primeiras corpora��es musicais civis brasileiras foram criadas no in�cio do s�culo XIX. 

Elas eram, normalmente, mantidas pelas igrejas. Sobre essa tradi��o no Brasil, Teixeira 

escreve:  

Nessa �poca, a arte da m�sica de banda se espalhou pelo Brasil, determinando a 
cria��o de um grande n�mero de bandas civis, herdeiras da disciplina e organiza��o 
das bandas militares, evidenciadas no uso de uniformes por seus componentes, no tipo 
de instrumentos empregados e no repert�rio que costumavam executar. Havia 
corpora��es musicais por toda parte, tanto nas cidades quanto nas vilas e povoados. 
(TEIXEIRA, 2007, p.21) 

Em Venda Nova, a tradi��o foi transmitida de gera��o em gera��o e a atua��o da banda, hoje, 

acontece nas festas religiosas, principalmente nas prociss�es realizadas na Semana Santa e em 

eventos promovidos pela Administra��o Regional e pelo Centro Cultural de Venda Nova. 

Figuras 111, 112, 113: Corpora��o Musical em 1930, 1954 e 2010 

       

Fonte: Arquivo do Centro Cultural de Venda Nova. 
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Outra perman�ncia cultural existente em Venda Nova, que data da chegada dos imigrantes 

que vinham do interior de Minas Gerais, � a ÒFolia de ReisÓ. Ela � mantida, atualmente, por 

um grupo de moradores do bairro Mantiqueira. Eles s�o respons�veis por adquirir a tradi��o e 

por a transmiti-la �s gera��es. 

Figura 114: Localiza��o das ruas e casas onde acontece a Folia de Reis 

 

Fonte: PRODABEL - PBH, 2011. Adaptado pela autora, 2017. 

Esse grupo se chama Folia de Reis ÒTia NanzinhaÓ. Eles preparam as m�sicas e roupas t�picas 

na casa de um dos membros e utilizam as ruas, as pra�as e as casas da regi�o para fazerem a 

folia. A perman�ncia desse grupo � poss�vel gra�as ao Sr. Nilo Alves Franco, que mant�m 

essa tradi��o h� mais de 30 anos. Ele trouxe de Congonhas do Norte a m�sica, a f�, a devo��o 

e a alegria da Folia de Reis que herdou de seus familiares. 

Do dia 24 de dezembro ao dia 6 de janeiro, o grupo sai pelas ruas e bate de casa em casa para 

anunciar o nascimento de Jesus. Essa anuncia��o acontece com cantoria, representa��o e 

dan�a. A folia de Reis possui o boi como s�mbolo de alegria, brincadeira e fartura. O Sr. Nilo 

conta uma cren�a popular a respeito da origem do boi nas festas.  

Com a Folia de Reis, Venda Nova mant�m a experi�ncia que antes acontecia na �rea rural. O 

giro da Folia encontra nas ruas de Venda Nova a possibilidade de percurso, e � adaptado e 

transformado, mas permanece rememorando a viagem dos Tr�s Reis Magos e o culto ao 

Menino Jesus. Essa apropria��o das ruas acontece de forma inesperada e sem controle e 

promove a experi�ncia da mem�ria.  
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Figuras 115, 116 e 117 Ð Apresenta��o da Folia de Reis ÒTia NanzinhaÓ 

    
Fonte: Arquivo Trilhas de mem�rias de Venda Nova Ð BH, 2014. 

Dessa forma, representa a resist�ncia da tradi��o em tempos de supervaloriza��o do novo e 

moderno. Ela representa um outro tempo, em contrapartida � acelera��o contempor�nea, um 

tempo local e lento. Revela um conv�vio social �ntimo entre os moradores, em detrimento do 

isolamento do indiv�duo urbano. Como pr�tica criativa que permanece e revela o 

conhecimento coletivo, os variantes individuais e a vida singular repleta de espiritualidade, 

delicadeza e idealismo. 

Figuras 118, 119 e 120: Apresenta��o da Folia de Reis ÒTia NanzinhaÓ 

    
Fonte: Arquivo Trilhas de mem�rias de Venda Nova Ð BH , 2014. 

Nessa mesma concep��o, a Capoeira representa a cultura popular brasileira e est� presente em 

Venda Nova atrav�s de mestres que utilizam os espa�os p�blicos e o centro cultural para 

treinamento e apresenta��o da dan�a e da m�sica. Ela envolve jovens e � respons�vel pela 

valoriza��o da cultura ancestral africana. A capoeira surgiu, disfar�ada de dan�a, como um 

tipo de luta para os escravos. Era um instrumento importante da resist�ncia cultural e f�sica, 

praticado nas senzalas e pr�ximo �s �reas de capoeira.  

Como movimento marginal considerado subversivo e violento, sua pr�tica foi proibida no 

Brasil at� 1930. Hoje, � uma importante perman�ncia cultural e representa um patrim�nio 

imaterial da humanidade, declarado pela UNESCO, em 2014. 
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Figuras 121: Localiza��o Centro Cultural de Venda Nova: apresenta��o de Capoeira 

 

Fonte: PRODABEL - PBH, 2011. Adaptado pela autora, 2017. 

Em Venda Nova, ela � regida pelo graduado Eduardo Ferreira, conhecido como mestre 

ÒJabutiÓ. Suas atividades s�o reconhecidas na regi�o e representam o ritmo e movimento das 

dan�as africanas adaptadas como um tipo de luta.  

Figuras 122 e 123 Ð Apresenta��o de Capoeira 

    

Fonte: http://vendanovablog.blogspot.com.br e Arquivo Trilhas de mem�rias de Venda Nova Ð BH , 2014. 

O verdadeiro m�todo de tornar as coisas presentes � representa-las em nosso espa�o (e 
n�o nos representar no espa�o delas). (Assim procede o colecionador e tamb�m a 
anedota.) As coisas, assim representadas, n�o admitem uma constru��o mediadora a 
partir de Ògrandes contextosÓ/ Tamb�m a contempla��o de grandes coisas do passado 
Ð a catedral de Chartres, o templo de Paestum Ð (caso ela seja bem sucedida) consiste, 
na verdade, em acolh�-las em nosso espa�o. N�o somos n�s que nos transportamos 
para dentro delas, elas � que adentram a nossa vida. (BENJAMIN, 2007, p. 240). 
 

A Folia de Reis e a Capoeira s�o exemplos de apropria��es cotidianas criativas do espa�o e 

representam a resist�ncia ao esvaziamento das rela��es contempor�neas. A pacifica��o dos 

espa�os p�blicos e o consequente empobrecimento da experi�ncia urbana s�o combatidos por 

esses movimentos. Os outros atos urbanos, representam pr�ticas cotidianas capazes de burlar 
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e fissurar a ordem estabelecida e trazer a tona apropria��es de espa�os transformados e a 

mem�ria: a mem�ria que � transmitida, adentra a vida e que permanece. 

Figura 124: Localiza��o da sede do grupo de quadrilha de Venda Nova 

 

Fonte: Arquivo do Blog da regional de Venda Nova, 2017. 

Outro exemplo de pr�tica criativa que acontece a partir da articula��o dos moradores � a 

quadrilha. Seguindo a tradi��o cat�lica dos primeiros moradores de Venda Nova, a dan�a da 

quadrilha � uma festa que acontece nos meses de junho e julho. Ela permanece, na regi�o, 

atrav�s de festas de ruas e nas escolas e atrav�s do grupo de quadrilha de Venda Nova. Al�m 

disso, h� o tradicional ÒArrai� do Arrasta CanelinhaÓ que acontece em lugares variados (ruas 

dos bairros e p�tio da Igreja Santo Ant�nio). Essa festa contempla comidas t�picas, dan�a e 

brincadeiras pr�prias da tradi��o e est� representada nas figuras 125 e 126. Al�m dessa, 

acontece, no canteiro central da Av. Vilarinho, o arraial da Regional de Venda Nova com 

apresenta��o de v�rios grupos da regi�o. 

Figuras 125 e 126: Apresenta��o no Arraial da Regional de Venda Nova 

   

Fonte: Arquivo do Blog da regional de Venda Nova, 2017. 

 

    



130 
 

 

 

5. CONCLUSÌO 

Acredita-se que a escolha de explorar a produ��o do espa�o urbano, pelo vi�s da experi�ncia e 

da mem�ria, seja extremamente complexa e objeto de v�rias outras discuss�es importantes. 

Esta escolha prev� riscos de n�o ser poss�vel vislumbrar todas elas ou debater quest�es por 

vezes j� discutidas. V�rios desses estudos, pelo processo de escolha t�pica de uma disserta��o, 

n�o foram aqui citados, mas certamente dialogam com o exposto. No entanto, acredita-se que 

a contribui��o do trabalho est� na tentativa de aproximar teorias em campos distintos, com 

intuito de apreender a din�mica cotidiana complexa presente nos espa�os p�blicos da cidade 

e, mais especificamente, na regi�o de Venda Nova.  

A identidade da regi�o de Venda Nova, por causa das intensas interven��es e transforma��es 

est�, hoje, vinculada a caracter�sticas fortes de sua forma��o e constitui��o de sua popula��o, 

mas em um contexto de integra��o � Belo Horizonte e padroniza��o diferente daquele tempo. 

Por�m, revelam-se suas quest�es derivadas de sua condi��o de periferia.  

Ao longo do trabalho, as indaga��es originais foram vislumbradas, por meio da considera��o 

dos sujeitos ordin�rios e suas a��es na cidade. � por essa experi�ncia, como a��o que resiste e 

como forma de participa��o p�blica para superar os desafios da sociedade contempor�nea, 

que � constitu�da a mem�ria. Em meio ao caos urbano e de todos os problemas e lutas dos 

homens sempre prestes a explodir, a recusa ao modelo posto pode agir como forma de abrir 

frestas no capitalismo, provocando invers�es de valores. Pr�ticas criativas urbanas acontecem, 

cotidianamente, tanto nas zonas opacas quanto nas luminosas da cidade. Essas s�o 

experi�ncias que o planejador n�o pode controlar. 

Nesta concep��o, � emergente a percep��o do espa�o apropriado para al�m dos cen�rios 

urbanos. Esses espa�os constituem for�as socioculturais e econ�micas que produzem um 

outro espa�o e um outro fazer. Refor�am-se aqui as singularidades locais que atualizam o 

entendimento da cidade. Essas est�o intrinsecamente ligadas � identifica��o das pessoas com 

o lugar, como p�de ser demostrando nesse estudo sobre a regi�o de Venda Nova. Nesse local, 

foi poss�vel constatar que as experi�ncias urbanas rompem com o espa�o pr�-estabelecido e 

s�o, por vezes, intuitivas e n�o possuem a inten��o cr�tica como princ�pio, mas a revelam na 

pr�tica.  
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Considera-se que esse trabalho contribui para a consci�ncia destas a��es no espa�o e que 

podem ser alertas para iniciativas de melhoria das rela��es da sociedade e do ambiente 

urbano.  

Dessa forma, conclui-se que esse estudo ampliou o conhecimento a cerca das citadas 

din�micas e que o lugar escolhido contribuiu para o entendimento das possibilidades de 

revis�o na atua��o do planejamento urbano e para o entendimento e apreens�o das suas 

pr�ticas cotidianas de resist�ncia. 

Essas apropria��es poder�o ser absorvidas para possibilitarem uma certa Òconsci�ncia comum 

da resist�nciaÓ com o objetivo de transforma��o social. Para isto, as percep��es da 

apropria��o humana que conforma a paisagem urbana s�o importantes instrumentos de 

questionamento dos padr�es estabelecidos, que ocultam os problemas de nossa sociedade. 

A experi�ncia de um outro fazer urbano, ordin�rio e desviante, pr�prio da apropria��o e 

ocupa��o cotidiana, gera �reas opacas da cidade com o uso inesperado do espa�o e 

estabelecem configura��es espaciais e relacionais como mem�rias das apropria��es humanas. 
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