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RESENHA 
Este artigo, amparado na minha dissertação de mestrado em ciências sociais, defendida em 
fevereiro de 2012 – Transformação, ritmo e pulsação: O Baixo Centro de Belo Horizonte – 
pretende fazer uma reflexão sobre o papel das intervenções urbanas nos usos e 
apropriações do espaço público.  
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INTRODUÇÃO 
A cidade, palco por excelência da modernidade, instiga, desafia e torna-se um objeto 
fascinante de estudo para quem se debruça sobre suas questões. Em seus espaços 
públicos, semipúblicos e privados a vida em sociedade se desenvolve, fazendo da cidade 
um cenário nada indiferente para a vida de seu cidadão. Por outro lado, toda intervenção 
que altera esse cenário pode afetar diretamente seus usos e apropriações, fazendo com que 
esses espaços permaneçam constantemente num “equilíbrio instável”. Por esse motivo, “ler” 
a cidade, decifrá-la, compreendê-la como parte de um processo de estudo das 
sociabilidades que ela incita torna-se uma tarefa tão desafiadora.  
As constantes transformações urbanas com consequente destruição dos marcos da tradição 
e do passado se tornaram uma marca das cidades modernas. Atualmente, os processos de 
revitalização discutidos e implantados nas cidades em todo o mundo trazem à tona os 
impactos da transformação urbana para seus habitantes. É uma “nova” cidade que se 
apresenta − talvez com impactos menos drásticos como os provocados nas cidades 
“arrasadas” de meados do século XIX − mas, em certos casos, com efeitos muitas vezes 
perversos para as pessoas diretamente envolvidas.  
É possível dizer que a minha motivação inicial para realizar essa pesquisa esteja 
estreitamente vinculada a um exercício de deslocamento do olhar. Como profissional de 
arquitetura e urbanismo, atuando na área de planejamento e projetos de intervenção urbana 
durante vários anos na Prefeitura de Belo Horizonte, senti necessidade de desenvolver uma 
investigação mais ampla que o campo de trabalho original. Dessa forma, o deslocamento do 
olhar do profissional de arquitetura e urbanismo, muito voltado para a intervenção e a 
transformação física do espaço, para um olhar voltado a quem utiliza, se apropria e vivencia 
os espaços passou a ser meu foco durante todo este processo.  
Para isso, o trabalho de campo foi desenvolvido em uma área do centro histórico de Belo 
Horizonte, conhecida como Baixo Centro. Nas duas últimas décadas, o Baixo Centro passou 
por intervenções urbanas inseridas em um programa de revitalização da Área Central da 
cidade. Duas intervenções estruturantes estão no centro desse programa: um projeto 
voltado para alargamento de uma avenida, com ganho significativo também na largura das 
calçadas e um projeto voltado para melhoria do transporte coletivo com implantação de uma 
área para embarque e desembarque de ônibus, integrada ao Metrô. Esse processo de 
revitalização foi conduzido pelo poder público municipal com a adesão de algumas 
entidades privadas e proporcionou transformações físicas na região, alterando, em parte, 
seu uso e se fortalecendo como palco de manifestações culturais diversas. 
Assim, no Baixo Centro, estabeleci um recorte de área sobre o qual desenvolvi este estudo, 
que tem como eixo principal a intervenção denominada Boulevard Arrudas1 que tamponou o 
Ribeirão Arrudas em trechos da Avenida dos Andradas e da Avenida do Contorno, 
alargando sua pista de rolamento e calçadas, próximos à Praça Rui Barbosa, promovendo, 
inclusive, sua restauração e alterando de forma significativa a paisagem da região; e a 
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intervenção voltada para o transporte coletivo, proposta para a Rua Aarão Reis. Adjacente à 
região do Boulevard Arrudas estão incluídos, na área definida para estudo, vários 
equipamentos de valor histórico para a cidade de Belo Horizonte, como o Viaduto Santa 
Tereza, a Serraria Souza Pinto, a Casa do Conde de Santa Marinha, o edifício do antigo 104 
Tecidos, atual Espaço CentoeQuatro,2 o Museu de Artes e Ofícios, além da própria Praça da 
Estação, que se divide na sua esplanada e em seus jardins e trechos das ruas Aarão Reis, 
Caetés, Tupinambás, Guaicurus e Santos Dumont. Todos os locais e equipamentos citados 
estão inseridos no processo de revitalização urbana do centro de Belo Horizonte e 
passaram por algum tipo de transformação. A Figura 1, a seguir, indica a localização desses 
equipamentos na área pesquisada:  
 
           Figura 1 – Localização dos equipamentos na área de estudo 

             
            Fonte: Adaptado pela autora - ilustração de matéria (XAVIER, 2011) contida na 
Revista Encontro 
DIAGNÓSTICO 
Este trabalho pretende refletir sobre como vem se dando a implementação desses projetos 
pelo poder público e pela iniciativa privada e como a população vem se apropriando desse 
centro revitalizado, tendo como eixos estruturantes duas intervenções em vias públicas. 
Minha hipótese é que no caso de Belo Horizonte, ainda que possa ser notada uma clara 
tentativa de embelezamento, essas intervenções urbanas foram estabelecidas numa direção 
diferente dos processos de gentrificação existentes em algumas cidades brasileiras e 
estrangeiras. Um dos pontos que parecem corroborar com essa hipótese, é o fato de, 
apesar de recentes, algumas novas movimentações já poderem ser percebidas na área. 
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Agregados aos usos tradicionais da região, ligados ao comércio popular, aos usuários do 
transporte coletivo, à grande circulação de pedestres, automóveis e ônibus, algo de novo se 
inseriu e se estabeleceu no Baixo Centro da cidade. Do Duelo de MC`s, debaixo do Viaduto 
de Santa Teresa, passando pelos sábados na Praia da Estação, pelas noitadas no Nelson 
Bordello ou pela Gafieira CentoeQuatro, algo pulsa, “mistura” pessoas, revela grupos em um 
espaço que é ao mesmo tempo tradicional (pois conta, por meio de suas edificações, um 
pouco da historia da formação da cidade), transformado, novo, reapropriado. 
Assim, a sociabilidade, vinculada diretamente ao espaço físico em que se desenvolve, 
permeiou e foi a base da minha pesquisa, cabendo destacar que, uma vez transformado o 
espaço físico, abriu-se um novo foco de estudo sobre as sociabilidades ocorridas nesse 
espaço. 
Meu trabalho de investigação se concentrou, basicamente, nos novos usos e apropriações 
que podem ser observados na área que vem se afirmando como palco de manifestações 
culturais e nos agentes que têm atuado nesse sentido. Pretendi também compreender qual 
o papel das intervenções e das ações de revitalização urbana nele implementadas frente a 
essas novas formas de uso do espaço. 
Ao optar por focalizar os novos usos e a compreensão do papel dos atores envolvidos nessa 
empreitada, estive ciente do recorte que dei à minha pesquisa. Diferentemente de outras 
cidades brasileiras, o centro de Belo Horizonte sempre manteve grande dinamismo e 
vitalidade, ainda que tenha experimentado certa decadência e migração das classes médias 
para outras regiões da cidade. Da mesma forma, a área que escolhi como objeto de estudo, 
viveu momentos de esvaziamento, mas nunca esteve totalmente relegada ao abandono 
mantendo, principalmente, atividades de comércio e de importante polo de articulação viária 
e de transporte coletivo. A Praça da Estação, por exemplo, mesmo em momentos de maior 
degradação, não deixou de abrigar atividades culturais e de manifestações políticas, 
mantendo-se como referência, na área central, para a realização de eventos com grande 
concentração de público. Foi por esse motivo, que optei por concentrar-me nas novas 
movimentações e na tentativa de compreender se o processo de revitalização urbana 
implementado ali teve alguma “responsabilidade” nesse novo cenário que vem se 
consolidando.  
A OPÇÃO METODOLÓGICA 
A área de pesquisa delimitada neste estudo é uma região com a qual venho estabelecendo 
contato desde o início de minha atuação profissional como urbanista.  Participei ativamente 
da concepção de vários dos projetos de revitalização urbana nela implantados e assisti à 
transformação física de alguns espaços que a compõem. Para além das transformações 
físicas e, talvez, juntamente com elas, novos usos e apropriações também começaram a ser 
percebidos no local, nos últimos anos. Olhar para essa área com o objetivo de perceber a 
dinâmica dessa transformação, as novas relações sociais nela estabelecidas e quem são e 
como vêm atuando seus principais agentes foi a proposta desta pesquisa.  
Para levar a cabo tal objetivo, percebi que seria fundamental, em primeiro lugar, estabelecer 
um novo contato com essa área (no sentido de voltar à região, mas também de “olhá-la” de 
um ponto de vista diferente), permanecendo ali por mais tempo, observando sua 
movimentação, frequentando alguns eventos estabelecidos mais recentemente no local, 
ouvindo alguns dos agentes que me pareciam atuar de forma significativa na região.  
Meu objetivo de investigação reforçou minha escolha pela etnografia como método de 
trabalho. A opção da antropologia de trabalhar com a observação participante, a entrevista 
aberta, o contato direto e pessoal com o universo investigado e a ideia de que para 
conhecer certas áreas ou dimensões de uma sociedade é necessária uma vivência durante 
um período de tempo razoavelmente longo pareceu-me adequar-se ao objeto desta 
pesquisa, uma vez que a antropologia urbana abriu caminho para a pesquisa da dinâmica 
cultural e das formas de sociabilidade nas grandes cidades contemporâneas. (MAGNANI, 
2002; VELHO, 1978). 
Minha pesquisa foi desenvolvida, basicamente, com a técnica da observação participante, 
complementada com entrevistas em profundidade e pesquisa documental. A presença 
intensiva na área de estudo, nas ruas, na praça, nos eventos particulares e públicos me 



permitiu o registro de minhas próprias experiências, objetivando a compreensão do universo 
cultural pesquisado.  
As entrevistas aconteceram da forma mais espontânea possível com quase nenhuma 
interferência de minha parte, em local marcado pelo entrevistado, com o uso do gravador. 
Optei por não seguir exatamente um roteiro. Dessa forma, iniciava a entrevista pedindo para 
que a pessoa contextualizasse seu pertencimento àquele lugar. Depois disso, caso algum 
aspecto importante para a minha discussão não aparecesse de forma espontânea na fala 
do(a) entrevistado(a), pedia que ele(a) explicitasse esse ponto. Um aspecto que, pouco 
apareceu nas entrevistas foi a relação entre as intervenções físicas e os novos usos 
percebidos no local. Ainda que eu fizesse referência a isso, na maioria das vezes, os 
entrevistados afirmaram não se lembrar claramente como era o local antes das 
intervenções. Minha estratégia, então, foi mostrar, em determinado momento da entrevista, 
uma foto de “antes” e outra foto de “depois”:  
 
Antes:  
               Figura 2 – foto apresentada ao entrevistado 

                         
                          Fonte: Arquivo BHTRANS 
Depois:  
             Figura 3 – foto apresentada ao entrevistado 

                        
                         Fonte: Arquivo BHTRANS 
 
A análise documental também foi uma técnica utilizada na pesquisa. Analisei uma série 
documentos disponibilizados pela Prefeitura de Belo Horizonte, além de material disponível 
na internet, pela imprensa, como: memoriais descritivos dos projetos de revitalização urbana 
implantados no local; material de divulgação do projeto Centro Vivo; dados constantes do 
Plano de Reabilitação do Hipercentro; fotografias e materiais de divulgação de eventos e 
estabelecimentos disponibilizados na internet em sites, em blogs, em redes sociais e em 
matérias jornalísticas. 
Minha presença na região investigada se deu em dias e horários variados de acordo com o 
tipo de movimentação que me interessava acompanhar, sendo que na maior parte do tempo 
permaneci na área no período noturno, uma vez que os eventos culturais têm se 
desenvolvido nesse horário, à exceção da Praia da Estação que acontece durante o dia. 



Minha observação sempre procurou diferenciar o usuário “comum” cativo do espaço, do 
usuário “recente” que passou a frequentar a região depois dessa nova movimentação.  
AS INTERVENÇÕES 
Apresento aqui uma breve descrição de algumas das intervenções e transformações físicas 
que ocorreram na área de estudo por mim delimitada.  
Essa delimitação é menos física – uma vez que em determinados momentos pareceu-me 
difícil estabelecer com precisão seu limite físico – e mais simbólica, e está polarizada pela 
Praça Rui Barbosa e pela recente intervenção denominada Boulevard Arrudas, indo da 
Serraria Souza Pinto até o edifício do antigo 104 Tecidos, incluindo ainda, equipamentos 
como o Viaduto Santa Tereza, a Casa do Conde de Santa Marinha, o Museu de Artes e 
Ofícios e trechos das ruas Aarão Reis, Caetés, Tupinambás, Guaicurus e Santos Dumont. 
Praça Rui Barbosa - Situada em frente à Estação Ferroviária, a Praça começou a ser 
construída em 1904 e passou por várias transformações ao longo da história da cidade. Na 
década de 1920 recebeu jardins em estilo francês, com canteiros geométricos, baixa 
vegetação e espelhos d’água. No final da década de 1950, passou a abrigar pontos finais de 
bondes e trólebus. Seus passeios foram recortados, as árvores derrubadas e a via 
ferroviária recebeu, também, os trens de subúrbio, utilizados pela população de poder 
aquisitivo mais baixo. Em 1965, com a duplicação da Avenida dos Andradas, que corta a 
área da Praça ao meio, perdeu parte dos jardins, um lago e as esculturas. A partir da 
década de 1980 a esplanada em frente à Estação Ferroviária passou a ser utilizada como 
estacionamento de veículos ao longo do dia.  
Em 1995, tem início o processo de recuperação da Praça Rui Barbosa3, objetivando 
recuperar os jardins da Praça que tinham se perdido com a canalização do Ribeirão Arrudas 
e a duplicação da Avenida dos Andradas. Em 2004 foi implantado o projeto de 
requalificação da esplanada. Em 2006, foi inaugurado o Museu de Artes e Ofícios de Belo 
Horizonte, instalado no prédio da Estação Ferroviária4, Em 2007, com a implantação do 
Boulevard Arrudas a Praça, restaurada, tem sua dimensão e desenho originais recuperados.  
Ribeirão Arrudas − A Praça da Estação é cortada pelo Ribeirão Arrudas que, atravessa a 
cidade de oeste para leste e que teve grande importância no início de sua construção e 
durante as décadas seguintes. Ao longo do tempo, porém, passou a receber o lançamento 
de esgoto sem qualquer tratamento. A poluição de suas águas foi agravada com o 
crescimento gradual da indústria nos anos 1940 e a construção de novas linhas de bondes e 
ferrovias em sua margem. Em 1984 foram concluídas as obras de canalização do rio na 
área central e os dois lados da Praça foram separados pelas muretas de concreto do rio. 
Boulevard Arrudas – Projeto que faz parte de uma intervenção mais ampla que visa 
estabelecer a ligação entre o hipercentro de Belo Horizonte e a região norte da cidade, 
chegando ao Aeroporto Internacional5, a Linha Verde. A Prefeitura de Belo Horizonte foi 
responsável pela elaboração dos projetos nos limites do município, enquanto o Governo do 
Estado se responsabilizou pela implantação das obras. O trecho inserido na área central da 
cidade recebeu o nome de Boulevard Arrudas. Ao projeto viário, principal motivador da 
proposta, foram incorporadas algumas das diretrizes apresentadas em projetos anteriores 
de restauração do conjunto urbanístico da Praça Rui Barbosa. Assim, o Ribeirão Arrudas foi 
tamponado, os jardins foram restaurados, a iluminação pública substituída, a largura das 
calçadas triplicada. 
Viaduto de Santa Teresa – O viaduto foi inaugurado em 1929 e em 1999 teve sua estrutura 
original recuperada. Sob a estrutura original foi implantado um conjunto arquitetônico, 
próximo à Serraria Souza Pinto, composto de palco, pista de dança, arquibancada e bar, e, 
próximo à cabeceira da Rua da Bahia, um espaço destinado à exposição de esculturas e 
uma sala de multiuso.  
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Antigo prédio do 104 Tecidos6 - O prédio foi inaugurado em 1908 para abrigar a 
Companhia Industrial Bello Horizonte, considerada a primeira grande indústria da capital 
mineira. A partir da década de 1930, foi ocupado por outras companhias têxteis e ficou 
popularmente conhecido como 104 Tecidos. Ao longo dos anos, o imóvel passou por 
inúmeras reformas que descaracterizaram o projeto original. Restaurado na década de 
2000, o edifício abriga, desde 2009, o Espaço CentoeQuatro que “... é ao mesmo tempo 
café, cinema e galeria”7  
Trechos das vias - Todas as vias integrantes da área aqui discutida fazem parte do 
Programa Caminhos da Cidade, que prevê o reordenamento dos espaços das vias visando 
à melhoria do caminhamento de pedestres. O programa prevê ampliação das calçadas, 
implantação das normas de acessibilidade, instalação de novo paisagismo, iluminação e 
novo mobiliário urbano, além de desobstrução e ordenamento das fachadas. No caso da 
Rua Aarão Reis, uma ampla intervenção voltada para o transporte coletivo, instalou na rua 
uma grande cobertura para os usuários de ônibus da região metropolitana de Belo Horizonte 
e integrou essa estrutura à estação Central do Metrô. 

          Um novo cenário: política, arte e cultura no Baixo Centro de Belo Horizonte 
Logo após a conclusão dessa série de intervenções, o Baixo Centro iniciou um processo de 
apropriação renovada, compartilhada com os usos tradicionais da região. A origem dessa 
movimentação pode ser difícil de ser identificada, porém é fato que os espaços públicos da 
área que tratamos aqui apresentam hoje uma intensa utilização e apropriação – nem todas 
previstas na intervenção original − ligada, principalmente, a manifestações culturais 
diversas, que nos fazem colocar em questão as teorias que apontam para o declínio do 
espaço público.  
Meu objetivo neste item é contextualizar a forma como tem se dado a apropriação desses 
espaços do Baixo Centro que vêm dotando o lugar de uma movimentação muito particular 
que se destaca de outras regiões da cidade. Esboço assim, uma tentativa de compreensão 
da área e dos grupos sociais que a compõe, considerando a afirmação de Leite (2002) de 
que a cidade é sempre o resultado convergente de distintas influências formais e cotidianas 
e que, por mais planejada e controlada que possa ser, dificilmente segue o modelo que a 
gerou. 
Como afirma Leite (2002), se as transformações urbanas raramente resultam de um 
desenvolvimento imanente da cidade, o oposto também parece verdadeiro: nenhuma cidade 
excessivamente planejada e controlada segue invariavelmente o modelo que a gerou. 
Principalmente como produto cultural, a cidade é sempre o resultado convergente de 
distintas influências formais e cotidianas. Essa afirmação é pertinente para nossa reflexão. 
O primeiro edifício histórico restaurado e com uma nova proposta de utilização foi a Serraria 
Souza Pinto, em 1997. Desde então, seguiram-se inúmeros esforços na tentativa de 
requalificação da área.  
Um dos primeiros movimentos a marcar a nova apropriação desse espaço foi o Duelo de 
MC`s8, que acontece nas noites de sexta feira desde 2007, num duelo de improvisação 
aberto a quem quiser participar, ou somente assistir, e que reúne centenas de pessoas 
debaixo do Viaduto de Santa Teresa, no espaço projetado para ser palco, pista de dança e 
arquibancada.   
O duelo acontece semanalmente, embora a partir de uma negociação muitas vezes 
conflituosa com a Prefeitura, que concede o alvará para o evento, mas com a validade 
determinada e sempre para um curto prazo. O grupo, mesmo assim, insiste e “briga” para a 
concessão desse alvará.  
A esplanada da Praça da Estação sempre abrigou manifestações culturais diversas e de 
grande porte. Quando a área foi reformulada, em 2007, o projeto previa, inclusive, uma 
melhor adequação do espaço para recebimento dessas manifestações. O atual prefeito de 
Belo Horizonte, entretanto, em dezembro de 2009, decretou a proibição de utilização da 
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Praça Rui Barbosa e anunciou que faria uma licitação para seleção de propostas e fixação 
de taxas para sua utilização.  
A medida provocou uma reação imediata em uma parcela da população que lançou o 
movimento: Praia da Estação – a praça é nossa. O convite divulgado pela internet dizia:  
 

DECRETO Nº 13.798 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2009 do nosso digníssimo prefeito 

de Belo Horizonte, Marcio Lacerda, proíbe que aconteça qualquer tipo de evento na 

Praça da Estação. A pergunta permanece: a quem interessa que os espaços 

públicos sejam apenas pontos de passagem e consumo? 

Se nos é negado o direito de permanecer em qualquer espaço público da cidade, 

ocuparemos esses espaços de maneira divertida, lúdica e aparentemente 

despretensiosa. 

Traga sua roupa de banho (bermuda, calção, biquíni, maiô, cueca), bóias, cadeiras, 

toalhas de praia, guarda-sol, cangas, farofa e a vitrolinha... 

Traga tambores e viola! Traga comida para um banquete coletivo! 

Onde? Praça da Estação - Hipercentro de Belo Horizonte. Quando? Sábado, 

16/01/2010, 09h30min. Quanto? De graça!  

 
Ao longo de 2010, a Praia da Estação aconteceu todos os sábados de manhã. Atualmente o 
evento não é realizado com a mesma regularidade, mas, em contextos específicos ainda 
acontece e mobiliza músicos, arquitetos, artistas plásticos, estudantes universitários, entre 
outros, que se reúnem para tomar “banho de praia” nas fontes da Praça. Desde então, o 
debate sobre a apropriação da cidade está na agenda de diferentes grupos e pessoas.  
         
 
 A Rua Aarão Reis, que liga o Viaduto de Santa Teresa à Praça Rui Barbosa foi reformulada 
para abrigar um grande ponto de parada de transporte coletivo da região metropolitana. 
Durante o dia, é imenso o fluxo de pedestres e usuários de ônibus que permanecem no 
local, esperando o seu ônibus, fazendo compras por ali, lanchando ou consumindo bebidas 
alcoólicas nas lanchonetes e bares da rua. Durante a noite, diferentemente, a rua 
permanecia praticamente deserta, à exceção das noites de eventos na Serraria Souza Pinto, 
quando havia grande movimento de veículos. 
Hoje esse cenário noturno está bastante modificado pela presença do Nelson Bordello, bar 
que se instalou no local, em abril de 2010. O bar abre às onze horas da noite e só fecha 
com a saída do último cliente, em geral já de manhã. Como tem uma área muito pequena, é 
possível transitar entre o lado de fora (a rua) e o lado de dentro do bar, o que provoca uma 
aglomeração enorme de pessoas na calçada da Rua Aarão Reis. Dependendo da 
programação, o público se altera, e há uma heterogeneidade entre os freqüentadores.  
CONCLUSÃO 
Este texto oferece, de forma muito sucinta, uma visão da multiplicidade de atividades 
culturais que vem se instalando no Centro de Belo Horizonte, mobilizando um grande 
número de pessoas para esse local e, pelo que temos observado, se por um lado, muitos 
dos frequentadores dessa noite no Centro de Belo Horizonte estejam ali apenas para se 
divertir, há, por outro lado, grupos que buscam revelar o sentido  político nessa frequência 
que não se resume aos bares e bailes. 
Desde a definição do meu objeto de pesquisa, sempre tive clareza de que gostaria de ter 
duas abordagens no momento de analisar o resultado do meu trabalho de campo. A 
primeira delas remete à percepção e o entendimento dos meus entrevistados sobre o 
processo de implementação dos projetos de revitalização urbana na área estudada e de 
como vem se dando sua apropriação. E, em uma segunda abordagem, o meu olhar sobre o 
processo. 
Ao fazer a opção por ouvir pessoas tão diretamente envolvidas com os novos processos de 
ocupação, meu objetivo era compreender a dimensão da ação de cada uma delas, sua 
forma de atuação e seu grau de articulação. Somado a isso, pretendia obter a leitura que 
fazem da área sobre a qual vêm atuando. 



Ainda que eu tivesse uma ideia de que as ações e os novos usos observados naquele 
espaço estavam de alguma forma vinculados propositadamente, por esses agentes, as 
entrevistas que realizei com cada um deles, mostraram-me um alto grau de consciência e 
uma articulação muito mais abrangente do que eu poderia imaginar. As ações de 
revitalização implantadas pelo poder público, por sua vez, quase nunca eram abordadas de 
forma espontânea pelos entrevistados 
Se um dos meus objetivos era investigar o papel da intervenção física na atual apropriação 
do espaço, ficou claro que na visão dos entrevistados, esse papel é sempre de 
“coadjuvante”, ainda que ofereça o palco onde as relações sociais acontecem. 
E considerando ainda, que meu segundo objetivo era refletir sobre o desenvolvimento do 
meu trabalho como arquiteta e urbanista por meio de um estudo de apropriação dos 
espaços públicos revitalizados em Belo Horizonte, posso destacar que esse exercício de 
reflexão fez com que eu questionasse por várias vezes qual é o papel do arquiteto e do 
urbanista e qual seria a forma mais respeitosa, se é que isso é possível, de interferência no 
espaço urbano.  
Este trabalho colocou-me, por diversas vezes, frente a frente com a minha dificuldade em 
admitir que, muitas vezes, aqueles que interferem no espaço urbano, ainda que o façam 
imbuídos de boas intenções, trazem também, pode-se dizer, certa prepotência.  
O estudo me apresentou uma área bem mais complexa do que eu imaginava encontrar. A 
nova movimentação que vem se consolidando no local apresenta especificidades e inter-
relações que muitas vezes são difíceis de serem captadas num primeiro momento. É preciso 
se aproximar com um olhar mais atento para se constatar que a representação do espaço, 
em discursos e matérias na imprensa e na fala de alguns atores desse processo, como um 
lugar de todos, está distante da realidade. Ainda que este estudo tenha reafirmado a nova 
movimentação cultural que tem se apropriado da área, ainda é possível constatarmos 
segregações e exclusões no espaço. Mesmo entre os novos movimentos, a integração não 
é plena e muitas vezes as motivações são divergentes.  
Os espaços revitalizados estão hoje tendo uma grande utilização, isso é fato, mas, como 
vimos, nem sempre essa utilização está vinculada à proposta de ocupação prevista no 
projeto, pois, em várias situações a ocupação, tem sido explicitamente contrária ao que foi 
proposto.  
Avalio como necessária a atuação do poder público e dos diversos agentes que intervêm no 
espaço público com o objetivo de recuperar suas estruturas. Essas ações, mesmo não 
sendo determinantes ou indutoras do uso do espaço, muitas vezes são capazes de propiciar 
e possibilitar seu uso por um número maior de pessoas. O que este estudo me mostrou é 
que a forma como essas ações vêm sendo implementadas precisa ser repensada de modo 
a incluir os agentes diretamente envolvidos na sua concepção e monitoramento.  
Não há garantias de que a gestão mais democrática do espaço urbano permita, na sua 
plenitude, o acesso de todos, mas de qualquer forma parece-me ser este o caminho a ser 
adotado.  
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